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Depois de dois anos, a segunda maior feira de 
transportes do estado de São Paulo está de volta.
Prepara-se !

[  DESTAQUE ]

Brutos em destaque

22, 23, e 24 de Setembro de 2022
Pavilhão Vera Cruz/ São Bernardo do Campo - SP

ENTRADA E ESTACIONAMENTO GRATUITOS 
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Caros Leitores,

Temos vários motivos para comemorar a matéria de capa. Depois de dois 
anos, a Expo de Transportes do ABCD está de volta. Significa que, apesar 
da tristeza com as mais de 665 mil vítimas fatais, conseguimos superar a 
pandemia. Não totalmente, ainda exigindo cuidados, mas já retornamos 
aos eventos presenciais. 

Com certeza, vamos realizar esta edição com muito mais dedicação e 
empenho. Reencontrar os amigos, fazer novos, abraçar, conhecer os 
lançamentos de perto, definitivamente, não tem preço. Preparem-se 
para três dias de show!

Por falar em show, o sindicato participou do programa Brasil 
Caminhoneiro, em uma matéria sobre o setor de cegonhas. Tivemos a 
oportunidade de mostrar um pouco do nosso trabalho, que também 
consiste em conscientizar os associados quanto à responsabilidade de 
cada um pela segurança no trânsito. Esse é o tema da campanha 2022 do 
Movimento Maio Amarelo. 

A entrevista do mês é com o nosso colega Virgílio Pfeifer, que aos 14 anos 
já dirigia o trator e a caminhonete do pai, no sítio em Pirajuí, interior de 
São Paulo. Aos 18, devidamente habilitado, puxava madeira do Paraná, 
com um Ford F-600. Dos 20, até se aposentar, em 1990, foi cegonheiro 
na Brazul.

O nosso “Programa Nacional de Podas de Árvores” segue firme e forte. 
Em abril, as equipes estiveram nos estados do Maranhão, Minas Gerais, 
Santa Catarina, Pernambuco, Alagoas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São 
Paulo, capital, a mais nova prefeitura parceira do programa. 

Boa leitura!

José Ronaldo Marques da Silva 
(Boizinho)

palavra 
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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.org

sindicato
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Conversas sobre  
a categoria

Sinaceg na TV. O Sinaceg foi uma das estrelas do programa Brasil Caminhoneiro, 
na Record TV. A matéria sobre cegonhas foi ao ar em 14 de maio. Nas fotos, 
bastidores da gravação. Na interna, da esq. para a direita, José Cavalcante, o 
Zé do Poste, primeiro- secretário do sindicato; Francisco Garonce, do Brasil 
Caminhoneiro; José Ronaldo Marques da Silva, Boizinho, e Márcio Galdino, 
respectivamente, presidente e diretor do Sinaceg. A foto externa, que virou post 
nas redes sociais, mostra a equipe do programa e Márcio Galdino. 

Para quem perdeu ou quer rever o 
programa, basta acessar o site 
http://brasilcaminhoneiro.com.br. 

Encontro de relacionamento. Luiz Zacarias, vice-prefeito de Santo André, fez uma visita de 
relacionamento no sindicato. Conversou sobre demandas dos cegonheiros na região, serviços 
de podas no município, entre outros assuntos. Na foto, da esq. para a direita: Adilson de Souza e 
Felipe Zacarias, assessor e filho do vice-prefeito, respectivamente; Aroldo Neves e Márcio Galdino, 
respectivamente, secretário-geral e diretor do Sinaceg; Luiz Zacarias; Paulo Cícero da Silva e José 
Cavalcante, o Zé do Poste, coordenador do “Programa Nacional de Podas de Árvores” e primeiro- 
secretário do Sinaceg.

Associados são sempre bem-vindos. 
José Ronaldo Marques da Silva, Boizinho, presidente do Sinaceg, recebeu a 
visita dos associados Rodrigo Iesbick Ramos e Maria Onézia Reis de Oliveira. 
Um bate-papo agradável  sobre a categoria, o segmento de transporte de 
cargas, perspectivas e desafios. A troca de ideias foi muito produtiva.   
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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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mercado

Venda de  
pesados fecha 
quadrimestre com alta de 1%

Não é uma alta com A maiúsculo, mas 
considerando que no segmento de 
automóveis de passeio e comerciais 
leves as vendas internas registraram 
queda de 21,4%, no comparativo do 
primeiro quadrimestre de 2022 com 
2021, pode-se comemorar. Dados 
da Anfavea (Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automotores) 
mostram que, de janeiro a abril, 
foram licenciados 36,2 mil caminhões, 
volume 1% superior aos 35,9 mil em 
igual período do ano passado.

No sentido contrário, contudo, a 
produção apresentou queda de 5% no 
acumulado. Enquanto em 2021 foram 
fabricadas 46,2 mil unidades, entre 
janeiro e abril, neste ano, foram 43,9 
mil. Segundo a entidade, o motivo 
é a falta de semicondutores e outros 
componentes. 

Mas, novamente, o segmento de 
automóveis de passeio e comerciais 
leves deve estar chorando mais alto, 
pois o tombo foi maior: 13,6% menos 

veículos produzidos no período, em 
relação ao primeiro quadrimestre de 
2021. Em números absolutos, 681,6 
mil unidades contra 788,7 mil.

Nas exportações, o cenário se inverte. 
Enquanto o embarque de pesados caiu 
6,9%, o de leves aumentou 17,9%.

Nova presidência – A Anfavea está com 
nova diretoria para a gestão 2022-2025. 
Márcio de Lima Leite, vice-presidente 
de Assuntos Jurídicos, Tributários e de 
Relações Institucionais da Stellantis 
na América do Sul, assume o cargo de 
presidente, em sucessão a Luiz Carlos 
Moraes, diretor de Comunicação 
Corporativa e Relações Institucionais 
da Mercedes-Benz do Brasil.

Marina Willisch, vice-presidente de 
Public Affairs, Comunicação e ESG da 
General Motors para América do Sul, 
é a primeira mulher a ocupar a vice-
presidência da entidade. 

TOP 10 - CAMINHÕES MODELOS MAIS VENDIDOS (JAN.- ABR.)

1º    M.BENZ/SPRINTER 416    757
2º    M.BENZ/SPRINTER 516   291
3º    IVECO/DAILY 65-170        230
4º    IVECO/DAILY 45-170        194
5º    VW/MAN/6.160               103
6º    IVECO/DAILY 55-170       101
7º    M.BENZ/SPRINTER            66
8º    JAC/IEV350T                        10
9º    M.BENZ/SPRINTER 415    9
10º    FORD/F350                     2

Sprinter: primeiro e segundo lugar no TOP 10 dos mais vendidos em 2022

Márcio de Lima Leite, novo presidente da Anfavea 
para a gestão 2022-2025

Marina Willisch, 1ª vice-presidente da entidade

Fonte: FenabraveFonte: Fenabrave

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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gente

Fé em Deus, força de 
vontade e persistência

Para Virgílio Pfeifer — Leke para a família 
e Pirajuí para os amigos —, a receita do 
sucesso tem três ingredientes: fé em Deus, 
força de vontade e persistência. Nascido em 
1943, em Pirajuí, interior de São Paulo, aos 14 
anos, já dirigia o trator e a caminhonete do 
pai. Aos 18, devidamente habilitado, puxava 
madeira do Paraná, com um Ford F-600. 

A experiência ao volante tornou o ano de 
1963 decisivo para ele. Viajou até a capital, 
mais precisamente para São Bernardo do 
Campo, com a cara e a coragem. 
Mais coragem, diga-se de 
passagem, e com um plano na 
cabeça. “Bati à porta da Brazul 
e falei diretamente com o dr. 
Marcel (diretor da transportadora 
à época). Não virei caminhoneiro, 
mas caravanista (nome que 
se dava aos profissionais 
que levavam os carros zero-
quilômetro ao destino, dirigindo-
os)”, conta Virgílio, salientando 
que, pouco tempo depois, os 
irmãos, José Valentim, Victor e 
Guilherme, também se juntaram 
à família Brazul.

Os dias e noites sozinho, 
enfrentando estradas de terra e 
esburacadas, conduzindo carros 

para  Rondonópolis e Cuiabá, no Mato 
Grosso, entre outros rumos, deram frutos. 
Garoto ajuizado, Virgílio entrou na Brazul 
em janeiro e, em outubro, comprou seu 
primeiro caminhão. Um Mercedes-Benz 
LP 321, com o qual se tornou agregado na 
transportadora.

1968 foi outro ano decisivo. Casou-se com 
a Marta, em Aparecida do Norte.  Pensando 
em progredir e no bem-estar da família, 
que ficou morando em Pirajuí e que já havia 

aumentado, com o nascimento da Ana 
Lúcia, Virgílio resolveu trazê-las para São 
Bernardo.  

O tempo passou, vieram mais dois filhos, 
José Luís e Elisângela (falecida em 2012), 
e os netos, Cairo, Maira e Thiago. Para dar 
mais atenção à família, tentando compensar 
o tempo fora de casa, nas estradas, em 
1990, Virgílio se aposentou. 

Ele se aposentou, mas o diesel continua nas 
veias da família. José Luís 
cuida da pequena empresa, 
com dois caminhões 
Mercedes-Benz 2544 Axor 
agregados à Brazul, e Ana 
Lúcia é casada com um 
cegonheiro. 

Para Virgílio, a distância da 
família é o pior na vida do 
caminhoneiro. “Por outro 
lado, estamos trabalhando, 
conhecendo lugares e 
fazendo fortes amizades”, 
diz, lembrando-se dos 
amigos Macaia, Mesquita, 
Zabumba, entre outros.

1969: Com a esposa, 

Marta, e a filha, Ana Lúcia, 

de mudança para São 

Bernardo

1963: Virgílio com seu primeiro caminhão, um 
Mercedes-Benz LP 321
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1989: da esq. para a dir.: 
Virgílio e o irmão, José 
Valentim

2017: Virgílio, entre o filho, José Luís (esquerda), e o irmão, José Valentim

Com a esposa Marta e os filhos José Luís e Ana Lúcia Da esq. para a direita: os irmãos Victor, José 
Valentim e Virgílio

Por volta de 1990. Da 
esq. para a dir.: os 

irmãos José Valentim, 
Victor, Guilherme 

e Virgílio. Todos 
cegonheiros na Brazul

Elisângela, a filha  
que partiu



Revista Cegonheiro10

história

São Marcos é conhecida como Cidade Scania desde 
meados do século passado

Procissão dos caminhoneiros é o ponto alto da Festa de Nossa 
Senhora Aparecida e dos Motoristas

Concha acústica tem formato de cabine de caminhão

Revista Cegonheiro10 /maaeprimetransporteswww.maaeprimetransportes.com@maae_prime

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

Rua Aureliano Guimarães, 150 - Sala 904

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

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

- Somos homologados pelo Exército Brasileiro e afiliados à Abrablin.

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

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

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

Garannmos SEGURANÇA no transporte do seu veículo!

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

Precisa de um transporte PREMIUM, ÁGIL e SEGURO?

Na década de 1920, a cidade de 
São Marcos, no Rio Grande do Sul, 
revelou sua vocação para o transporte 
rodoviário. A conclusão da BR 116, em 
1942, impulsionou os investimentos em 
oficinas e em novas empresas do setor. 
Pela força e robustez, os caminhões 
Scania começaram a ter preferência 
entre os profissionais da estrada. Essa 
preferência fez com que o município 
ficasse conhecido como Cidade Scania.

Os caminhoneiros encontraram nos 
modelos da marca uma oportunidade 
de trabalho, e a união entre eles 
resultou em uma autêntica família, 
alcançando dimensão religiosa. Tanto, 
que o ponto alto da Festa de Nossa 
Senhora Aparecida e dos Motoristas é a 
procissão dos caminhoneiros.  vSegundo 
dados do Detran-RS (Departamento 
Estadual de Trânsito do Rio Grande 

do Sul), São Marcos tem uma frota de 
1.513 caminhões, o que equivale a um 
caminhão a cada 13 habitantes, cinco 
vezes a média nacional. 

Mas não são só os números que mostram 
a vocação do município, também 
conhecido como capital gaúcha dos 
caminhoneiros. Na praça da Matriz, a 
concha acústica, comum em cidades 
do interior, tem formato de cabine de 
caminhão.

A Festa –  Este ano, a Festa de Nossa 
Senhora Aparecida e dos Motoristas, 
que está na 51ª edição, acontece entre 
7 e 16 de outubro. Em paralelo, de 12 a 
16 de outubro, também será realizada 
a 4ª Fenamarco (Feira de Transporte, 
Indústria e Comércio de São Marcos), no 
parque de eventos Albino Antonio Ruaro.

São Marcos é conhecida 
como Cidade Scania
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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 PREMIUM, ÁGIL e SEGURO?
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Maior campo de provas da Volvo  
fora da Europa está no Brasil

indústria

Revista Cegonheiro12

A Volvo expandiu e modernizou seu campo de provas de 
caminhões e ônibus, no mesmo terreno da fábrica de Curitiba 
(PR). É a mais moderna instalação do gênero da montadora fora 
da Europa. “Ampliamos e renovamos toda a infraestrutura, com 
as mais avançadas soluções de engenharia. Todos os testes feitos 
no Brasil terão correspondência e validade para os mercados 
mundiais mais exigentes”, declara Rafael Barreto, diretor de 
Engenharia de Testes da Volvo na América Latina.

Com área total de aproximadamente 87 mil m², o campo tem 
sete pistas diferentes, para testes de durabilidade, estabilidade, 
freios, conforto e certificação de ruído. “Os testes realizados 
no novo campo de provas reproduzem todas as condições 
encontradas nas estradas do Brasil e da América Latina.” 

As pistas foram preparadas para a capacidade de carga de 21 

toneladas por eixo, o equivalente a mais que o dobro dos limites 
das rodovias do País. Todo o design e a conceituação da estrutura 
latino-americana de testes são consequência do conhecimento 
dos especialistas globais da Volvo e dos engenheiros brasileiros. 
“Isso significa que os resultados obtidos aqui são os mesmos que 
seriam conseguidos na Europa ou Estados Unidos, por exemplo. 
Trouxemos para um só local o melhor de cada uma das pistas de 
testes da marca”, complementa Barreto.

O campo está posicionado a poucos metros dos escritórios de 
engenharia, facilitando o trabalho dos profissionais brasileiros 
e do exterior, garantindo flexibilidade para os novos projetos de 
caminhões desenvolvidos no País. O complexo também permite 
sinergia com as demais áreas de negócios do Grupo Volvo 
e a redução de emissões de gases, uma vez que os testes são 
concentrados, otimizados e realizados dentro da própria fábrica.

Campo de provas tem 7 pistas diferentes, para testes de 
durabilidade, estabilidade, freios, conforto e certificação de ruído

Laboratório a céu aberto para o desenvolvimento de veículos pesados São aproximadamente 87 mil m² de área

Pistas suportam capacidade de carga de 21 toneladas por eixo
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UMA POTÊNCIA
EM TRANSPORTES
E LOGÍSTICA.

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

CENTRAL DE ATENDIMENTO:

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

AUTOPORT.COM.BR
Acesse o código e saiba mais.
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Nossos caminhões são submetidos a testes de emissões 
regulares, conforme NBR 13037.

A Transauto desenvolveu o  programa MelhorAR, que acaba de 
completar 5 anos garantindo nível adequado de emissões de 
fumaças poluentes da nossa frota. 

Transauto, compromisso com a sustentabilidade em todas as 
etapas do transporte. MelhorAR

Tecnologia
Embarcada

Teste
Periódico

Gestão
Ambiental

Controle
das emissões

Quem recebe o selo MelhorAR garante a 
prestação de serviços para a Transauto e 
contribui positivamente para a melhoria da 
qualidade do ar que respiramos.
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Uma equipe do 
Sinaceg segue 

trabalhando em 
Santa CatarinaRevista Cegonheiro

Copa Truck contribui para o 
desenvolvimento de novos caminhões

tecnologia

Revista Cegonheiro16

Com três etapas realizadas, a liderança da Copa Truck 2022 entre 
as montadoras está com a VW. Entre os pilotos, Beto Monteiro e 
Debora Rodrigues, da equipe R9 Competições, que representam 
a marca com o VW Meteor, ocupam primeiro e quarto lugar, 
respectivamente.

Liderar o campeonato é bom. Ser a grande vencedora ao final da 
temporada será melhor ainda. Mas a busca pelo sucesso começa 
muito antes de ser dada a largada para a competição. Um dos 
motivos para o bom desempenho nas corridas é a tecnologia 
aplicada nos veículos pela área de Engenharia da VWCO. A 
equipe desenvolve, a partir de caminhões do portfólio, novos 
modelos sob medida para a Copa Truck.

“Utilizamos a estrutura original dos caminhões de rua e a 
adaptamos, desde o chassi até a cabine, para obtenção da máxima 
eficiência nas pistas. Para isso, conversamos com os pilotos para 
obter as informações que irão nos ajudar a otimizar o veículo. 
Também realizamos testes extras em pistas, laboratórios de 
motor e simulações virtuais para desenvolvermos um modelo de 

alta performance, segurança e durabilidade. Durante os treinos, 
utilizamos um equipamento para medir dados operacionais dos 
caminhões, para atingirmos o melhor em performance, fumaça 
e dinâmica veicular”, explica Rodrigo Chaves, vice-presidente de 
Engenharia e CTO da VWCO.

O contrário também acontece. Os veículos especiais da Copa 
Truck contribuem para o desenvolvimento e aprimoramento 
dos caminhões comerciais. As modificações feitas para a corrida 
podem ser aplicadas diretamente em novos veículos de rua, 
trazendo ganhos significativos no  desempenho.

“A experiência nas pistas serve como laboratório, colaborando 
para o desenvolvimento e validação de conceitos de sistemas. 
A partir das análises e testes que realizamos para modificações 
nos caminhões da competição, identificamos melhorias que 
podem ser aplicadas em novos caminhões. Alguns exemplos 
são a maximização da performance e durabilidade dos sistemas, 
redução e distribuição de peso. Esses atributos otimizam a 
eficiência operacional dos nossos produtos.”
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Acidentes de trânsito:  
todos somos responsáveis
Segundo dados do Ministério da Saú-
de, o trânsito brasileiro fez 30.168 
vítimas fatais em 2020. O número é 
5,5% menor do que o registrado em 
2019, mas continua muito alto. Redu-
zir os acidentes depende do esforço 
coletivo: poder público, sociedade ci-
vil e iniciativa privada. Para reforçar a 
mensagem, a campanha 2022 do Maio 
Amarelo é “Juntos Salvamos Vidas”.
Idealizado pelo Observatório Nacional 
de Segurança Viária, o Maio Amarelo é 
um movimento internacional de cons-
cientização para a redução de aciden-
tes de trânsito. Em sua nona edição, o 
objetivo é realizar ações durante todo 
o mês, para discutir o tema e divulgar 
conhecimento sobre um trânsito mais 
seguro. 
O Maio Amarelo 2022 busca destacar 

que, independentemente da profis-
são, juntos, todos podem salvar vidas 
no trânsito. A campanha deste ano, 
cujas peças estão disponíveis no www.
maioamarelo.com.br, mostra diversos 
personagens reais, como bombeiros, 
médicos, enfermeiros, socorristas e o 
motoboy. Os pedestres, motoristas, ci-
clistas, passageiros e motociclistas são 
figurantes. 
Bons condutores — Durante a abertu-
ra da campanha Maio Amarelo 2022, 
o ministro da Infraestrutura, Marcelo 
Sampaio, assinou a Deliberação 257 do 
Contran (Conselho Nacional de Trânsi-
to), que regulamenta o RNPC (Registro 
Nacional Positivo de Condutores). Pre-
visto no artigo 268-A do CTB (Código 
de Trânsito Brasileiro), o RNPC será um 
banco de dados de motoristas que não 

cometeram infração de trânsito nos úl-
timos 12 meses. 
A partir da boa conduta no trânsito, 
os órgãos estaduais poderão conceder 
benefícios fiscais ou tarifários aos mo-
toristas que fazem parte do cadastro. 
Com a deliberação, o RNPC deve ser 
implantado em até 180 dias. 
Quando for lançado, os condutores in-
teressados poderão se cadastrar por 
meio do aplicativo da CDT (Carteira 
Digital de Trânsito) ou do Portal de Ser-
viços da Senatran (Secretaria Nacional 
de Trânsito). A exclusão ocorrerá quan-
do o motorista receber pontuação por 
infração; tiver o direito de dirigir sus-
penso; a CNH estiver cassada ou com 
validade vencida há mais de 30 dias; 
ou estiver cumprindo pena privativa  
de liberdade.

segurança

Revista Cegonheiro18

Todos somos responsáveis pela 
segurança no trânsito

Campanha está na nona edição

Ao respeitar as leis de trânsito, você contribui para salvar vidas
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nova filial auto sueco

Sua Express Service Volvo mais perto de você.

@autosuecosp

Procure a Auto Sueco mais próxima de você:

em caçapava

Campinas - (19) 3781 - 7000 
Limeira - (19) 2114 - 9350 
São Paulo (Matriz) - (11) 3933 - 6000

São Bernardo do Campo - (11) 4347 - 6665
Guarulhos - (11) 3500 - 1300
ABC - (11) 2333 - 4422

Santos - (13) 3298 - 9800
Porto Ferreira - (19) 3589 - 8855
www.autosuecosaopaulo.com.br

Vale a pena ser cliente Auto Sueco.

Rua Dr. Rosalvo Telles, 5050, Residencial Nova Caçapava - Caçapava/SP
(12) 3654-7700

Agende seu serviço 
e ganhe brindes!

(11) 99137-4342

Venha nos conhecer
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Expo de Transportes do ABCD é realizada pelo Sinaceg, 
com organização da Conexão Eventos

Considerada a segunda maior feira do setor automotivo de 
carga, Expo do ABCD é ótima oportunidade para negócios

Principais montadoras de caminhões e fabricantes de 
implementos marcam presença no evento

Em 2019, exposição recebeu mais de 35 mil visitantes

20 Revista Cegonheiro

A Exposição de Transportes do ABCD está de volta, após dois anos 
sem acontecer, por causa da pandemia. A 22ª edição do evento 
será realizada entre 22 e 24 de setembro, no Pavilhão Vera Cruz, 
em São Bernardo do Campo. Promovida pelo Sinaceg (Sindicato 
Nacional dos Cegonheiros), com organização da Conexão Eventos, 
a exposição reúne os principais fabricantes de caminhões e 
implementos e as maiores transportadoras do Brasil, para deleite 

dos apreciadores dos brutos e para quem quer fazer bons negócios.  

Considerada a segunda maior feira do setor automotivo 
de carga do Estado de São Paulo, atrás da Fenatran, a 
Expo de Transportes do ABCD ocupará aproximadamente, 
3 mil m² de área coberta. A entrada e o estacionamento, 
com capacidade para cerca de mil veículos, são gratuitos. 
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evento

Expo de Transportes 
do ABCD acontece 
em setembro

SERVIÇO
22ª Expo de Transportes do ABCD

De 22 a 24 de setembro, das 16:00 as 22:00
Pavilhão Vera Cruz - Avenida Lucas Nogueira 

Garcez, 856, São Bernardo
Entrada e estacionamento gratuitos

Informações: site do Sinaceg, 
www.sinaceg.org e por e-mail:  

revistacegonheiro@sinaceg.com.br ou 
pelos telefones (11) 4103-0204 ou  
(11) 98899-2466 - Italo Nogueira.
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Prefeitura de São Paulo é 
nova parceira do programa

meio ambiente

Da esq. para dir.: Ricardo Pereira Ignácio, gerente 
da Potenza Engenharia, Paulo Cícero da Silva, 
coordenador do "Programa Nacional de Podas 
de Árvores" do Sinaceg, e Almir Máximo, do 
Departamento de Zeladoria Urbana da prefeitura 
de São Paulo, em reunião sobre o trabalho de podas 
na Marginal do Rio Pinheiros, trecho Avenida das 
Nações Unidas

Equipe 1 na BR 226, entre Porto Franco e trecho dos Índios, 
no Maranhão

Revista Cegonheiro22 Revista Cegonheiro

O “Programa 
Nacional de Podas de 

Árvores” do Sinaceg firmou 
parceria com a prefeitura de São 

Paulo. O coordenador do programa, Paulo 
Cícero da Silva, reuniu-se com Almir Máximo, 

do Departamento de Zeladoria Urbana, e Ricardo 
Pereira Ignácio, gerente da Potenza Engenharia, para 
alinharem as demandas de podas na Marginal do Rio 

Pinheiros, trecho da Avenida das Nações Unidas. Os trabalhos 
começaram em abril.

Além da capital paulista, as equipes do programa realizaram podas 
nos estados do Maranhão, Minas Gerais, Santa Catarina, Pernambuco e 

Alagoas. 

A Equipe 1, sob responsabilidade do encarregado Edilon Gonçalves, 
trabalhou na BR 226, entre Porto Franco e trecho dos Índios, no Maranhão.

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

A Equipe 3, com o encarregado Wellington Francisco, trabalhou na BR 282, 
no trecho entre Erval Velho e Campos Novos, em Santa Catarina. 

A Equipe 4, com o encarregado Betuel Alves, fez podas na BR 101, no 
trecho entre Divisa, em Pernambuco, e Novo Lino, em Alagoas.  

As equipes do “Programa Nacional de Podas de Árvores” também 
trabalharam na BR 259, no trecho entre a BR 101 e Colatina, 

no Espírito Santo; e na BR 040, no trecho da Serra de 
Petrópolis, no Rio de Janeiro. 



Prefeitura de São Paulo é 
nova parceira do programa
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Equipe 3 na BR 282, no trecho entre Erval Velho e Campos 
Novos, em Santa Catarina

Equipe 4 na BR 101, no trecho entre 
Divisa, em Pernambuco, e Novo Lino, 

em Alagoas

Equipe 2 na BR 381, no trecho entre 
Sabará e Contagem, em Minas Gerais
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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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São Bernardo terá novo 
complexo de saúde
No ritmo em que se encontra a constru-
ção da Policlínica Alvarenga, em São Ber-
nardo do Campo, no segundo semestre, o 
munícipio contará com novo complexo de 
saúde no bairro, que já dispõe de Centro 
de Atenção Psicossocial (CAPS), Centro 
de Especialidades Odontológicas (CEO) 
e Unidade de Pronto Atendimento 24h 
(UPA). Todos estão localizados na Estrada 
dos Alvarengas, no Grande Alvarenga.
Com investimentos de mais de R$ 2 mi-

regional

Revista Cegonheiro30

lhões, a nova unidade terá instalações 
mais amplas e modernas e com melhor 
acessibilidade. Além das obras na Policlí-
nica, a UBS do bairro será ampliada. “To-
dos esses equipamentos de Saúde juntos 
serão responsáveis por um atendimento 
mais rápido e eficaz da população, urgên-
cia e emergência, atendimento odonto-
lógico, especialidades e saúde mental”, 
garante o prefeito de São Bernardo, Or-
lando Morando, em vistoria às obras, ao 

lado do secretário de Saúde, Geraldo Re-
ple Sobrinho.
Somado ao espaço novo e revitalizado, 
haverá a contratação de médicos e am-
pliação de pelo menos 30% em consultas 
e exames nas especialidades médicas 
hoje oferecidos: acupuntura, dermatolo-
gia, oftalmologia, ortopedia, nefrologia, 
neurologia, pneumologia e, também, 
exames de autorrefração, espirometria e 
ultrassonografia.

Prefeito Orlando Morando e o secretário de 
Saúde, Geraldo Reple Sobrinho, vistoriam 

obras da Policlínica Alvarenga

Nova unidade terá instalações mais amplas e 
modernas e com melhor acessibilidade

Obras estão 50% concluídas

25 Revista Cegonheiro
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Carreta três eixos, 2018, completa, rodas de 
alumínio. Tratar César 11 9 – 8494-0006. 

Carreta três eixos – ano 2012, verde transzero, 
robocop. Contato – Carlos – 11 9 – 9162-8052
Carreta três eixos – ano 2014, verde transzero, 
robocop. Contato – Carlos – 11 9 – 9162-8052
Carreta rodoceg – ano 2014, amarela brazul, ro-
bocop. Contato – Peter – 11 9-8426-8565
Carreta Dambros Robocop 2008 com pneus e 
cintas valor 70 mil - tratar com Roberto da Trans-
zero (11) 99192-1817
Carreta Engerauto, ano 2000, verde, alongada, 
com pneus e cintas. Preço: R$ 40 mil. Tratar com 
Nilton (11) 98644-5354 e 99263-2336
Carreta Dambroz, Robocop, 2004/2004, verde 
Norte, reformada. Preço: R$ 55 mil. Tratar com 
Sérgio (21) 98017-8789 ou Nextel 919*3927.
Carreta Dambroz  - ano 2012 – Contato –  
Salvador 11-9-6076-5898

Ford Focus - 2.0 - ano 2006 - Hatch, GNV - Preto, 
km 220.000 km. R$19.000,00
Contato - Paulo - 11 9  9136-2383 e 11 9 9480-8508 

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

Caminhão Scania – R420 – ano 2011, branco tru-
cado, km 1.176.00
Contato – Carlos – 11 9 – 9162-8053
Caminhão Scania – G450 – ano 2020, azul truca-
do, km 235.000
Contato – Carlos – 11 9 – 9162-8053
Scania P360 – Ano 2012 – Km 960 mil R$170.000,00 
Contato: (11) 98472-0655 (Alex) - 98667- 1226 (Papito)
Caminhão Volvo – Completo, suspensão a ar ca-
bine e chassi, direção elétrica,bafômetro, cabine 
basculavel elétrica, rodas de alu- mínio, faróis de 
Xenon original, todos sensores de segurança, kit 

luxo original, banco de couro original, sistema de 
ventilação nos bancos, 730.000 km – Valor: R$ 
370.000,00 - Telefone: 11 964770861 – Cleber
Caminhão Scania G 360 ano 2013 automático va-
lor 230 mil - tratar com Roberto da Transzero (11) 
99192-1817
Volvo FH – 2011/2011, vermelho, toco, 900 mil 
km. Tratar com Gabriel (48) 99935-6575.
Mercedes Axor 2041 S 2012 – cinza. Tratar com 
Márcio: (11) 95651-4656
Scania 340 – A4x2 – prata. Tratar com Márcio: (11) 
95651-4656
Volvo FH, 2005, prata. Tratar com Sergio: (11) 
7864-6955 e ID – 80*62169. Aceita troca
VW Constelation 19320, 2006/2006, branco, 
pneus novos, ótimo estado, revisões em dia. Tratar 
com Mário: (11) 7871-1282 e 7730-8474
MB 608 Dguincho, 1980. Preço: R$ 30 mil. Tratar 
com Gilberto (TN): (11) 99134-8945, 7833-2201 e 
ID 84*23068
Iveco Stralis, 2009, modelo Power cegonheiro, tur-
bina e unidades novas, vermelho e pneus novos. 
Preço: R$ 210 mil. Tratar com Delmiro (TNorte): 
(11) 99935-7917
Axor 2035, branco, 2007/2008. Tratar com Silvana 
ou Félix (11) 97028-9782, 98436-3376, 11*6514 
ou 7734-5921
Scania T113 Topline, ano 1997, com seis pneus 
Michelin novos, rodas de alumínio, conversor de 
bateria e televisão. Segundo dono. Impecável! Tra-
tar com Márcio (51) 7811-3363
Caminhão MB Axor 2044 Premium – ano 2011  
- Câmbio e Motor completo – 998.000 km – Ex-
ceto carreta – Valor: R$ 140.000,00. Contato: (11) 
95796-9774 – Eduardo Falcão
Scania P 360 – ano 2013 ( toco ) - Contato – Salva-
dor 11-9-6076-5898
Volvo FH 460 – ano 2014, branco, km 750.000, R$ 
320 mil. Contato – Cesar 11 – 98494-0006

Casa 3 dormitórios, 2 vagas, c/ móveis pla-
nejados, edícula no fundo, c/ deposito, casa 
toda reformada, Ferrazópolis SBC. Tratar  
Serzedelo 11-9 9293-5779.
Casa 4 dormitórios, 3 vagas, sala ampla, cozinha 
planeja, porcelanato, c/ deposito de emprega-

da, casa de esquina, jd Santo André. Tratar 11-9-
99480-8508.
 Casa térrea parque terra nova 1, 3 dormitórios, 
2 salas, 2 churrasqueira, 4 vagas  R$ 880.000,00.  
Tratar  11-9-99480-8508.

Casa 4 dormitórios, 3 vagas na garagem, bairro 
demarchi. R$ 580.000,00. Tratar com Paulo 11-9-
9480-8508.
Casa - vendo em Porto Real/RJ. 300m2 de terreno 
c/ 111m2 de área construída. 3 dorms., 2 suítes, 2 
vagas. Valor R$ 400mil – Contato: Hélio (24) 99971-
1855 – Cida (24) 99932-3505
Apartamentos com 62m2 e cobertura com 125m2 
com uma ou duas vagas de garagem. À partir de R$ 
315.000,00. Rua João Morassi, 45, Jardim Andrea 
Demarchi, Sbc, SP CEP 09820-430Contato – Palo-
ma – tel 11-94758-1882
Apartamento - Praia da Aviação, Condomínio 
novo com lazer completo, 150 metros, 3 dormitó-
rios, 1 suítes, cozinha planejada, todo mo- biliado, 
com ar condicionado, todo avarandado com chur-
rasqueira, saída para os 3 dormitórios e sala, duas 
vagas de garagem, apenas a 50 metros da praia. 
Contato: 11 98394-8400
Chácara, Bragança Paulista. Montada com 4 
Dorm. Piscina e pomar diversificado, rua asfaltada.
Vendo ou troco por apto em SBCampo. Dona Isa-
bel lachilinha Tegma. F. 97464 9565
Sítio – Marília/SP. Próximo BR 153 – Saída Marília/
Ourinhos – Rio do Peixe, Marília / SP. 4 dormitórios, 
7 banheiros, 4 suítes. Valor: R$ 2.600.000,00. Con-
tato: Hitler +55 14 99154-9312
Apartamento reformado – Av. Miro Vetorazzo, 
114 (ao lado da Tegma). Contato: (11) 93249-4141 
– Washington
Apartamento 3 dorms. – 73m2, com sacada, andar 
térreo, cond. com lazer completo na av. Industrial 
prox. ao parque Celso Daniel em Santo André. R$ 
200 mil + transf. de dívida. Contato: (11) 99868-
4711 - Edy
Apartamento na Praia Grande - Praia da Avia-
ção, condomínio novo com lazer completo, apto. 
com 150m2, 3 dormitórios, 1 suíte, cozinha pla-
nejada, todo mobiliado, com ar condicionado, 
todo avarandado com churrasqueira, saída para 
os 3 dormitórios e sala, 2 vagas de garagem, ape-
nas 50 metros da praia. Tratar (011) 98394-8400
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