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Caros Leitores,
Como já fizemos em outras edições, e aproveitando a comemoração do Dia
do Caminhoneiro, que aconteceu no último 25 de julho, trazemos uma nova
história inspiradora cujo tema principal é o amor pelo caminhão e pela estrada.
O caminhão é praticamente a vida de Antenor Garibaldi. Em 1984, ele trocou o
emprego em uma fábrica de móveis pela boleia de um caminhão cegonheiro. E
assim construiu sua vida e da sua família. “Foi a melhor coisa que aconteceu na
minha vida”, orgulha-se.
É sempre emocionante ler esses relatos!
Apresentamos nesta edição, também, duas reportagens com tecnologias para
melhorar a qualidade de vida do nosso planeta. Uma delas, com participação da
Volvo, na Europa, mostra a tecnologia com células de combustível a hidrogênio,
ainda em fase de teste, que permite gerar eletricidade a bordo, com veículos
podendo alcançar até 1.000 quilômetros de autonomia e emitindo apenas vapor
de água!
Outra tecnologia importante, já presente em nossos caminhões, é o catalisador,
essencial para reduzir a emissão de gases poluentes e melhorar a qualidade do ar
que respiramos. Confira a entrevista com a Umicore, especialista neste produto.
Outras duas montadoras de caminhões também são destaques nesta revista. A
Iveco conquistou o “Prêmio Consumidor Moderno”, como a melhor marca de
caminhões no quesito atendimento ao cliente.
Já a Scania, celebrando os 65 anos de Brasil, apresentou sua Edição Comemorativa,
além de um pacote com diversas vantagens, dentre as quais o pagamento da
primeira parcela do financiamento poder ser realizada apenas em 2023. A Edição
Comemorativa de 65 anos de Brasil está disponível nos modelos pesados RH 450
4x2 e 6x2, de 450 cavalos de potência, e RH 540 6x4, de 540 cavalos.
O “Programa Nacional de Podas de Árvores” do Sinaceg não para. As últimas
áreas atendidas pela iniciativa foram em Tocantins, Minas Gerais, Santa Catarina,
Pernambuco e Alagoas.
Boa leitura e paz para todos!

José Ronaldo Marques da Silva
(Boizinho)
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VISITA DE
CORTESIA.
Maria do Socorro Ramos de Carvalho,
associada do Sinaceg, e seu sobrinho, Fabrício
Ramos, visitaram a sede do sindicato, em
São Bernardo do Campo (SP), em
julho, e conversaram diretamente
com o presidente da entidade,
José Ronaldo Marques da Silva
(Boizinho), sobre diversos assuntos
ligados à categoria.

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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segurança

Seja um motorista defensivo
Quem passa grande parte da vida nas estradas deve aprender a dirigir para si e para os outros. É a famosa
direção defensiva. Como o próprio nome diz, é uma forma de guiar o caminhão que previne acidentes,
aumenta a segurança de todos e, com certeza, evita muitas mortes. Veja algumas dicas de como ser um
motorista defensivo:

As colisões frontais representam a principal causa de morte
nas rodovias brasileiras. Elas estão relacionadas, sobretudo,
com manobras indevidas. Na hora de ultrapassar, é preciso
prudência. Certifique-se de que nenhum veículo vem na pista
oposta e nunca realize a manobra em faixa contínua.

Não entre na estrada sem
fazer uma conferência dos
itens de segurança. Verifique
sistema de embreagens,
freios de mão, pedal dos
freios, velas de ignição, cabos
de vela, sistema de injeção,
filtros de ar e de combustível,
limpeza dos bicos, líquido
de arrefecimento, possíveis
vazamentos em mangueiras,
qualidade de correias e
tensores, nível de óleo e
calibragem dos pneus.

A noite foi feita para dormir. Em estradas com pouca
visibilidade, mal sinalizadas e esburacadas, dirigir durante a
noite é muito mais perigoso do que durante o dia.

Em perímetros urbanos, a atenção deve ser redobrada,
principalmente, sobre a altura máxima do veículo para
circulação nas vias. Um caminhoneiro imprudente, por
exemplo, pode passar debaixo de uma estrutura sobre a
estrada (alça viária, túnel, viaduto etc.) e ficar preso a ela.
Estabeleça um itinerário bem-organizado, capaz de prever
todas as rotas a serem percorridas.
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A água reduz o atrito e aumenta consideravelmente o tempo
de frenagem, além de prejudicar a visão e tirar a atenção dos
condutores. Por isso, redobre o cuidado em pistas molhadas.

Dirija dentro dos limites de
velocidade. Não adianta correr
para ganhar mais, se a sua
viagem for interrompida por
uma tragédia.

Observe
atentamente
seus
retrovisores,
estando
livre
na estrada, preso em um
engarrafamento, antes de dar
partida ou de fazer qualquer
manobra.
Capriche na sinalização, sempre que for fazer a mudança de
faixa, conversão ou estacionar, usar a seta é imprescindível
para minimizar problemas na estrada.

Você não deve, em hipótese alguma, olhar o celular enquanto
dirige. Em questão de segundos pode ocorrer um acidente
por causa do seu telefone.

são bernardo

Hospital da Mulher
quase pronto
Com 70% da execução concluída, o
futuro Hospital da Mulher de São
Bernardo será entregue ainda em
2022. A previsão é que a conclusão das
obras e da adequação do prédio ocorra
em setembro, conforme destacou o
prefeito Orlando Morando, durante
vistoria no novo equipamento, que
integrará os serviços do Hospital
Municipal Universitário (HMU) e do
Centro de Atenção Integrada de Saúde
da Mulher (Caism).
A fusão das unidades, hoje em
funcionamento no Rudge Ramos,
e a nova localização, no Centro, vai
facilitar o acesso aos tratamentos
de todas as mulheres, gestantes e
puérperas em um único local. Além
disso, haverá ampliação da capacidade

dos leitos, totalizando 170, e oferta de
serviços como o pronto-atendimento
de ginecologia e obstetrícia, centro
cirúrgico,
ambulatórios,
unidade
de terapia intensiva obstétrica,
ginecológica e neonatal, casa da
gestante, núcleo interno de regulação
e estrutura para realização de exames
laboratoriais (tomografia, mamografia,
ecocardiograma,ultrassonografia,
entre outros).
A atual estrutura do HMU está instalada
em 5.000 m² e é composta por 128
leitos. No Hospital da Mulher serão 170
leitos, sendo 10 leitos de UTI adulto e
25 de UTI neonatal – um ganho de 42
leitos para a nova unidade.

instalado em área de 14.920 m². No
total, o prédio conta com 11 andares,
que abrigarão desde refeitórios,
vestiários, farmácia, laboratórios,
centros de imagem e diagnóstico,
até centro obstétrico, ambulatórios,
pronto-socorro, UTIs, maternidade,
sala de convivência para mães e
acompanhantes, berçário, salas de
administração, ensino e pesquisa e
anfiteatro com capacidade para 140
pessoas.

O novo Hospital da Mulher está sendo

Prefeito faz vistoria no futuro Hospital da Mulher

O novo hospital tem uma área de 14.920 m² e terá 170 leitos
Revista Cegonheiro
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Garibaldi, com casaco azul,
ao do lado seu Scania 113.

gente

Um grande
salto na vida
No dia 25 de julho é comemorado o Dia do Caminhoneiro. Uma profissão
trabalhosa, mas que pode mudar a vida de muita gente. Foi o que
aconteceu com Antenor Garibaldi. “Foi a melhor coisa que aconteceu na
minha vida”, diz o gaúcho de Flores da Cunha. “Eu trabalhava na fábrica
de móveis, e ai veio a oportunidade de trabalhar na cegonha, com essa
oportunidade minha vida melhorou“
Mas ele soube aproveitar a oportunidade e, em 1984, trocou o emprego
em uma fábrica de móveis pela boleia de um caminhão cegonheiro.
“Meu cunhado, que considero meu segundo pai, pediu que eu
trabalhasse com ele transportando carros de São Bernardo do Campo
(SP) para Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul”.
Garibaldi era um jovem ajuizado e sabia muito bem onde empregar o
dinheiro que ganhava. Começou transportando como empregado e, aos
poucos, foi comprando participação na empresa, até tornar-se sócio.
Hoje, possui dois conjuntos com caminhões Scania 450.
Mas não é fácil deixar a esposa Alídia com uma filha de 3 anos e um filho
de 1 ano para enfrentar as estradas. “Ficar longe da família era muito
difícil. Eu ligava quase todos os dias porque meus filhos eram pequenos
e a saudade deles e da esposa era muito forte”.Hoje os filhos estão
crescidos. A Cintia, uma das filhas, tornou-se farmacêutica bioquímica
e trocou o frio do sul pelo calor de Fortaleza (CE). Cássio, outro filho,
seguiu os caminhos do pai e também é cegonheiro.
Garibaldi não viaja mais. Procura ajudar os cegonheiros como diretor
do Sinaceg, na unidade de Gravataí (RS). “Sinto muita saudades da
estrada, mas hoje tenho o meu filho que faz esse serviço,” conta ele.
“Antigamente, era mais fácil a profissão. Ninguém queria segurar o
rojão. Mas agora cresceram os olhos no cegonheiro. Além disso, o custo
da operação aumentou muito. Está tudo muito caro”.
Por mais saudades que sinta das estradas, Garibaldi tem os pés no chão.
Sabe que os tempos mudaram. “O perigo aumentou e a garotada faz
loucuras nas estradas” Como diretor do Sinaceg em Gravataí, pode
ajudar muito mais do que rodando pelas estradas cada vez piores e ainda
tem a chance de contribuir com a educação dos jovens caminhoneiros.

Scania 111S com a família dentro. Nas poucas horas de folga,
às vezes, Garibaldi levava a família passear de caminhão.
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Garibaldi foi trocando de caminhão, sempre à procura do melhor.
Aqui, um Cargo branco.

De caminhão em caminhão Antenor Garibaldi
chegou ao Scania 113H (vermelho) que leva o
nome da sua transportadora

Comemore três vezes

Existem três datas para comemorar o Dia do Caminhoneiro. Em 1986, o governador de São Paulo assinou uma lei que instituiu o
dia 30 de junho como sendo o Dia do Caminhoneiro. É uma data regional. A segunda data é 25 de julho: o Dia de São Cristóvão,
padroeiro dos motoristas. É a data mais comemorada pela categoria, pois São Cristóvão é o padroeiro oficial dos motoristas. Esse
é o dia mais lembrado e também o mais antigo, sendo celebrado desde o século XV. Por fim, em 16 de setembro é festejado o Dia
Nacional do Caminhoneiro, instituída em 2009. Ela foi definida como o Dia Nacional do Caminhoneiro.

Antenor Garibaldi e seu filho, Cassio Garibaldi,
na frente do caminhão Scania.

O filho Cassio Garibaldi pegou o gosto pela estrada e também é cegonheiro.

Revista Cegonheiro
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indústria

Desempenho marcado
pela instabilidade
O desempenho da indústria automobilística foi bem afetado, principalmente
no primeiro trimestre desde ano 2022,
quando onde ocorreu escassez de insumos para a produção. No segundo
trimestre houve uma
recuperação com o expressivo crescimento
das exportações e do
mercado interno.
As fábricas continuam
enfrentando problemas
no abastecimento, que
apesar de ter melhorado, ainda mostra um
cenário desafiador. De
20 fábricas paradas, o
que representa 365 dias
produção, agora apenas
cinco unidades de marcas diferentes estão sem operar.
“Se analisarmos essa performance, veremos que, apesar de toda a crise de logística, estamos bem, numa demonstração
de que as montadoras fizeram um bom
trabalho”, afirma Márcio de Lima Leite,
presidente da Associação Nacional dos

Fabricantes de Veículos Automotores
(Anfavea). Leite se refere aos 60 dias de
paralisação do porto de Xangai, na China,
que ainda deve demorar seis meses para
se normalizar.

Segundo ele, com o aumento da produção dos semicondutores será possível implantar a média diária de emplacamento
e recuperar o decréscimo das vendas,
que atingiu 14% no ano. Entre maio e junho, a queda foi de 5%.

Os caminhões registraram uma produção de 11.000 veículos no período, com
grande relevância para os caminhões
pesados, que representam 50% das vendas, impulsionadas pela construção civil e
pelo agronegócio.
Segundo ele, apesar
de todos os desafios,
o setor continua
tendo crescimento.
“Estamos revisando
para cima,” afirma
Leite. “Conseguimos
manter um bom nível de crescimento,
com um aumento
dos licenciamentos
e crescimento de 1%
nas vendas. Tudo dependerá da produção. Temos locadoras com forte demanda
e a dificuldade maior de entrega. Agosto
é importante, pois há um período que o
Brasil funciona com o mês cheio”.

As fábricas continuam enfrentando problemas no
abastecimento, que apesar de ter melhorado, ainda mostra um
cenário desafiador.
Revista Cegonheiro
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meio ambiente

A importância do
catalisador
O catalisador é um dos mais importantes componentes do veículo
para reduzir as emissões de gases poluentes. Os catalisadores
da Umicore já estão aptos a atender o Proconve (Programa de
Controle de Emissões Veiculares para Veículos) P8, para pesados,
que em 2023 valerá para todos os veículos vendidos no País. As
tecnologias da Umicore, já em uso em outros mercados para
atendimento às legislações locais, como Euro VI e CN VI, foram
rapidamente transferidas para as unidades no Brasil, em Joinville
(SC) e Americana (SP).
Os novos sistemas P8 possuem acréscimo de volume catalítico e
número de peças, uma vez que são tratados, ao mesmo tempo,
diferentes gases e partículas, tais como material particulado (MP)
e óxidos de nitrogênio (Nox). Além disso, os processos produtivos
receberam melhorias para viabilizar a produção dessas tecnologias
mais avançadas, como os catalisadores de oxidação (DOC), filtros
catalíticos para material particulado (cDPF) e catalisadores de
redução seletiva (SCR), entre outros.
O Proconve P8, equivalente ao Euro 6, vem para alinhar a
regulamentação brasileira para veículos pesados – caminhões e
ônibus - com a da União Europeia. Essa norma especifica os limites
máximos de emissão para gases de escapamento, ruído e material
particulado. A regulamentação era amplamente esperada pela
cadeia de produção de veículos pesados no país, para definir novos
projetos e estratégias comerciais para os próximos anos.
Para Miguel Zoca, gerente sênior de Aplicação do Produto da
Umicore, o P8 é uma ótima iniciativa da indústria e dos órgãos
governamentais, pois os gases poluentes dos motores a combustão
são muito prejudiciais à saúde, causando doenças pulmonares e
diversas outras. “Assim, a redução na emissão desses poluentes irá

Na ilustração, caminhão
equipado com Catalisador de
Redução Seletiva (SCR), um
dos sistemas mais avançados
do mundo na conversão de
gases nocivos em vapores
inofensivos à saúde.
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melhorar a qualidade do ar que respiramos e, consequentemente,
a nossa saúde. Mas, além do apelo ambiental, a implementação do
P8 no Brasil torna nosso País mais competitivo internacionalmente,
oferecendo produtos do mesmo nível de países europeus e
asiáticos”, acrescenta. Algumas características técnicas dos
catalisadores da Umicore:
Catalisador de Redução Seletiva (SCR)
O SCR, já desenvolvido para a Euro 5 e P7, é um dos sistemas mais
avançados na conversão de gases nocivos em vapores inofensivos
à saúde. Sua função é promover a redução dos óxidos de nitrogênio
(NOx) em nitrogênio (N2) e água. Para essa reação de redução
ocorrer, é necessária a presença de amônia (NH3), formada a
partir de uma solução aquosa de ureia (ARLA 32), injetada antes no
sistema. O resultado é a redução de até 95% das emissões de NOx.
Catalisador de Oxidação Diesel (DOC)
O DOC tem a função de absorver e de converter os hidrocarbonetos
(HC) não queimados na combustão e o monóxido de carbono
(CO) emitidos em gás carbônico e água. Outra função do DOC
é a de transformar o monóxido de nitrogênio (NO) em dióxido
de nitrogênio (NO2), fundamental para conversão do material
particulado retido no cDPF.
Filtro Catalítico de Partículas para Motores Diesel (cDPF)
O filtro de partículas, atualmente utilizado apenas em veículos
movidos a diesel no Brasil, reduz mais de 90% a emissão de
material particulado. Isso acontece porque a peça também possui
função catalítica.

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.

20
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tecnologia

Células de
combustível
a hidrogênio
A tecnologia com células de combustível a hidrogênio, ainda em
fase de teste, permite gerar eletricidade a bordo, com veículos
podendo alcançar até 1.000 quilômetros de autonomia e emitindo
apenas vapor de água, com um tempo de reabastecimento
inferior a 15 minutos.
Esta opção neutra em CO2, em caminhões elétricos movidos a
células de combustível movidas a hidrogênio, estará disponível
até o final desta década na Europa. As células de combustível
geram sua própria eletricidade a bordo a partir do hidrogênio,
ao invés de carregarem em fontes externas. O único subproduto
expelido pelo escapamento é o vapor de água.
As células de combustível serão fornecidas pela Cellcentric – joint
venture entre o Grupo Volvo e a Daimler Truck AG. A Cellcentric
construirá uma das maiores instalações da Europa para produção
em série de células de combustível, especialmente desenvolvidas
para veículos pesados.
A tecnologia de células de combustível ainda está em fase inicial

Montar a rede de abastecimento é um desafio.
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Uma equipe do
Sinaceg segue
trabalhando em
Santa Catarina

O caminhão tem autonomia de 1.000 km.

de desenvolvimento e há muitos benefícios, mas com desafios à
frente. Um deles é o fornecimento de hidrogênio verde em larga
escala. O hidrogênio verde é aquele produzido usando fontes de
energia renováveis, como energia eólica, hidroelétrica e solar.
Outro desafio é a infraestrutura de reabastecimento de veículos
pesados, que ainda precisa ser desenvolvida.

“Esperamos que o fornecimento de hidrogênio verde aumente
significativamente durante os próximos anos, já que muitas
indústrias dependerão dele para reduzir o CO2. No entanto,
não podemos esperar mais para descarbonizar o transporte.
Então, minha sugestão para todas as empresas que atuam no
segmento é começar a jornada com os caminhões elétricos já
disponíveis. Em alguns anos, os veículos a células de combustível
serão então um complemento importante para rotas mais longas
e transportes mais pesados”, finaliza Roger Alm, presidente da
Volvo Trucks.

Em apenas 15 minutos o caminhão está abastecido.

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.

Iveco ganha
prêmio
reconhecimento

A Iveco conquistou o “Prêmio Consumidor Moderno”, como a
melhor marca de caminhões no quesito atendimento ao cliente.
“Essa premiação demonstra que permanecemos no caminho
certo em nossa estratégia de estar ao lado do cliente para
auxiliá-lo em diferentes tipos de operações do transporte, seja de
cargas ou passageiros. Estamos muito felizes com essa conquista,
que chancela nossa atuação no setor”, diz Marcio Querichelli,
presidente da Iveco para a América Latina.
Para Carlos Tavares, diretor geral de Pós-Venda da Iveco para
a América Latina, as ações realizadas no desenvolvimento de
produtos e serviços e na expansão da rede de atendimento,
têm como objetivo suprir as demandas do cliente, com
profissionalismo e proporcionar o melhor custo total de
propriedade do mercado. “Baseado nos
conceitos de Customer Experience, o
Pós-Venda Iveco entende a importância
de oferecer um atendimento ágil aos
clientes, em diferentes pontos de
contato”, explica Tavares.
Para isso, a Iveco conta com um Centro
de Atenção ao Cliente que é um serviço
de assistência técnica emergencial por
meio do telefone 0800-702-3443, que
possui uma equipe especializada à

Iveco ganha “Prêmio
Consumidor Moderno”, como a
melhor marca de caminhões no
atendimento ao cliente
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disposição dos clientes, gratuitamente e 24 horas, durante todos
os dias do ano em todo Brasil.
Também existe o Iveco Windelivery, criado com o objetivo
de diminuir o tempo de parada do veículo. Agilizando a
disponibilidade de peças, o sistema garante a entrega de
componentes nas concessionárias em até 24 horas.

Os clientes podem manter contato via WhatsApp (31-21072355),
disponível para toda a rede Iveco, durante 24 horas. Têm ainda à
disposição o Iveco Connect, sistema de telemetria e conectividade
que funciona 24 horas monitorando o desempenho do motorista
e as funções do veículo.

+ Vantagens nas
tomadas de
decisões.

Use o Painel de Indicadores e Monitore os
excessos de velocidade de cada
motorista da sua frota!

+ Controle para
o seu Negócio


29 03 2022

Identifique problemas
e oportunidades nas
suas operações.
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Acompanhe os índices
da sua frota!

@truckscontrol

Comunicação via Satélite
de Alta Órbita

vendas@truckscomercial.com.br
www.TrucksComercio.com.br

Equipamento

A Edição 65 anos ficou com

lançamento

jeito de caminhão esportivo.

Scania Edição
Comemorativa
Celebrando os 65 anos de Brasil, a Scania apresenta sua Edição Comemorativa, além de um pacote com diversas
vantagens, dentre as quais o pagamento da primeira parcela do financiamento poder ser realizada apenas em
2023. A empresa também criou, pela
primeira vez, um selo alusivo aos 65
anos, que poderá ser colocado no local
de escolha do comprador.

equipada com teto alto, defletores,
saia lateral, pintura nas cores na cor
Nardo Grey exclusiva e customizada na
saia lateral, nos paralamas, retrovisores, faróis de milha no teto e na grade, geladeira, faróis H7, climatizador
e rodas de aço preta, além do Pacote
Clássico (customizável).
O cliente vai pagar um preço de progra-

A Edição Comemorativa
de 65 anos de Brasil está
disponível nos modelos
pesados RH 450 4x2 e
6x2, de 450 cavalos de
potência, e RH 540 6x4,
de 540 cavalos. Os motores de ambos são de 13
litros Euro 5, que desenvolvem torques respectivos de 2.350 Nm entre
1.000-1.300 rpm e de
2.700 Nm entre 1.0001.350 rpm.
Com grafismo diferenciado e a cor exclusiva Nardo Grey, a Edição Comemorativa segue a tendência
atual da indústria, com um apelo mais
esportivo. Pela primeira vez, a grade
dianteira foi adesivada. A Edição vem
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o cliente adquirir a Edição Comemorativa de 65 anos de Brasil e contratar o
programa de manutenção Scania Standard Flexível vão estar inclusos as manutenções preventivas, com preço sem
variações durante os anos de vigência,
e o kit disponibilidade especial. Serão
produzidas apenas 265 unidades da
Edição, que poderão ser adquiridas via
Scania Banco, onde o cliente só pagará
a primeira parcela em
2023, com seis meses
de carência e sem parcelas intermediárias.
Pela Scania Corretora
de Seguros mais vantagens, com desconto
de 12% no prêmio do
seguro e parcelamento
em 10 prestações sem
juros.

Por R$ 35 mil, é possível

ma de manutenção standard com os
benefícios do Flexível Uptime, uma categoria acima, ainda levando o Control
Tower, que só está incluso no Premium
Flexível Uptime”, completa o diretor. Se

transformar um Scania em
Edição Comemorativa.

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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meio ambiente

Pelas rodovias
e cidades
do Brasil

As equipes do “Programa
Nacional de Podas de Árvores”
do Sinaceg, coordenadas por Paulo
Cícero da Silva, trabalharam em cinco
estados brasileiros durante o mês de junho.

A Equipe 1, com o encarregado Edilon Gonçalves,
fez podas na BR 153, Belém—Brasília, no trecho entre
Miranorte e Aliança do Tocantins, no Estado do Tocantins.

A Equipe 2, com o encarregado Valdir Aparecido, fez podas na BR
116, Rio—Bahia, no trecho dentro do Estado de Minas Gerais.
A Equipe 3, com o encarregado Wellington Francisco, fez podas na BR 282,
no trecho entre Irani e Concórdia, em Santa Catarina.
A Equipe 4, com o encarregado Betuel Alves, fez podas na BR 101, no trecho
urbano de Igarassu e Itapissuma e na divisa entre
Pernambuco e Alagoas.
Para colocar em prática o “Programa Nacional de Podas de Árvores”,
o Sinaceg conta com 21 funcionários efetivos, divididos em quatro
equipes. Quando há necessidade, são contratados diaristas
localmente. O projeto conta com a supervisão e parceria das
prefeituras, IBAMA e órgãos do meio ambiente.

Equipe 1 fez podas na BR
153, Belém—Brasília, no
trecho entre Miranorte e
Aliança do Tocantins (TO)
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Equipe 2 fez podas na BR 116, Rio—Bahia, no trecho dentro do Estado de Minas Gerais

Equipe 3 fez podas na BR 282, no trecho entre Irani e
Concórdia, em Santa Catarina

Equipe 4 fez podas na BR 101, no trecho urbano de Igarassu e Itapissuma e na
divisa entre Pernambuco e Alagoas

Revista Cegonheiro
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saúde

Reflexos da boa
alimentação
na infância
Incentivar e desenvolver hábitos saudáveis ainda na infância é a melhor maneira de garantir uma vida adulta mais
saudável. No caso da alimentação, a
importância do famoso “prato colorido”
não fica apenas na aparência. O consumo de frutas, legumes e verduras, além
de proteínas, carboidratos, fibras e outros nutrientes é essencial para um bom
desenvolvimento. Por isso, uma parceria
entre pais e escola é fundamental para o
sucesso dessa empreitada.
“A escola deve ajudar a família em inúmeras situações, sendo a alimentação de
qualidade uma das responsabilidades sociais que as instituições de ensino têm”,
afirma Esther Cristina Pereira, pedagoga
e diretora da Escola Atuação, de Curitiba
(PR). “Se usarmos bem as habilidades e

De acordo com a Unicef, quase 45% das pessoas entre 6
meses e 2 anos não são alimentadas com frutas.

possibilidades que professores e escola
possuem, ajudamos a família, fazemos a
diferença para o estudante e contribuímos para uma sociedade mais ativa”.
Conforme dados do Fundo das Nações
Unidas para a Infância (Unicef), 149 milhões de crianças em todo o mundo têm
déficit de crescimento ou estão muito
baixas para a idade, enquanto 340 milhões sofrem de deficiência de vitaminas
e nutrientes essenciais, como vitamina A
e ferro, e 40 milhões estão acima do peso
ou obesas.
“A alimentação é o principal passo para
desenvolver alterações como diabetes,
colesterol e obesidade”, pontua Manoela
Richardz, nutricionista responsável pelo

desenvolvimento do cardápio dos alunos
da Escola Atuação. “Tudo isso é resultado
de um acúmulo de problemas que vêm
desde a infância e perduram até a vida
adulta e poderiam ser facilmente evitados com bons hábitos”.
Pensando nisso, a escola oferece e incentiva uma rotina alimentar adequada para
cada idade. “Montamos um cardápio diferente todo mês, elaborado para que as
crianças tenham uma maior adaptação e
aceitação. Tentamos introduzir itens mais
saudáveis, como arroz integral. Além disso, a base dos alimentos, em geral, não
possui ingredientes que possam causar
algum tipo de intolerância”, explica a nutricionista.

É preciso criar memórias positivas com a comida.
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Restrições de tráfego
para carretas
cegonha em:

Restrições

2022

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

FIM DE ANO

DATA

DIA

HORÁRIO DA RESTRIÇÃO

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

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

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

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

Seguros.

Fale com a

MATTE Prime
Estamos ao seu dispor!

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

(11) 98521-1826

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

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

www.maaeprimetransportes.com

Revista Cegonheiro

/maaeprimetransportes
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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

?

(11) 4347-8468

Licenças Estaduais

(19) 3438-7738

- Documento Cavalo Mecânico e Carreta

(71) 3622-6700

- Documento Cavalo Mecânico e Carreta
- RG e CPF (proprietário da empresa)
- Contrato Social
- Requerimentos (no Sindicato)

Rio de Janeiro (Licença Estadual)

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

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

CAMINHÃO

CARRO E CARRETA

Final de Placa Mês de Licenciamento

Final de Placa Mês de Licenciamento

Outubro

1e2

5, 6 e 7

Novembro

3e4

8, 9 e 0

Dezembro

5e6
7e8
9
0

Bahia (Licença Estadual)
Pernambuco (Licença Estadual)

LICENCIAMENTO SÃO PAULO 2022

1, 2, 3 e 4

- Documento Cavalo Mecânico e Carreta
- Foto da Plaqueta das carretas
- Documento Cavalo Mecânico e Carreta

ATENÇÃO MOTORISTAS
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Santa Catarina (Licença Estadual)
Goiás (Licença Estadual)

Camaçari / Bahia
Rua: Gurupi, 23 – Bairro Goiana
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São Paulo (Licença Estadual)
- Documento Cavalo Mecânico e Carreta
- Documento Cavalo Mecânico e Carreta

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

DOCUMENTOS

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

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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RESERVE A AGENDA
22ª Expo de Transportes do ABCD

evento

Prepare-se para a
Expo de Transportes
do ABCD
Após dois anos sem acontecer, por causa da pandemia, a
Exposição de Transportes do ABCD está de volta, para satisfação
dos apreciadores de brutos. Entre 22 e 24 de setembro, o
Pavilhão Vera Cruz, em São Bernardo do Campo, será palco
da 22ª edição do evento. 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.

Expo de Transportes do ABCD reúne os principais
fabricantes de caminhões e implementos do país

Visitantes conhecem as novidades bem de perto. Podem,
inclusive, entrar e sentir o conforto das cabines
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De 22 a 24 de setembro, das 16h às 22h
Pavilhão Vera Cruz - Avenida Lucas Nogueira
Garcez, 856, São Bernardo
Entrada e estacionamento gratuitos

Informações: site do Sinaceg

www.sinaceg.org, por e-mail:
revistacegonheiro@sindicatodoscegonheiros.com.br
ou pelos telefones (11) 4103-0204 ou 988992466, com Ítalo Nogueira.

Neste ano, a Expo de Transportes do ABCD ocupará,
aproximadamente, 25 mil m², sendo 3 mil m² de área coberta. A
entrada e o estacionamento, com capacidade para cerca de mil
veículos, são gratuitos. Além de conhecer de perto as novidades
do segmento, tanto em serviços como em produtos, a exposição é
excelente oportunidade para fazer negócios e encontrar amigos.

Evento também tem atrações artísticas

Sorteios de brindes garantem a animação

Revista Cegonheiro
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classificados
Carretas
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, robocop. Contato – Peter – 11 9-8426-8565
Carreta Dambros Robocop 2008 com pneus e
cintas valor 70 mil - tratar com Roberto da Transzero (11) 99192-1817
Carreta Engerauto, ano 2000, verde, alongada,
com pneus e cintas. Preço: R$ 40 mil. Tratar com
Nilton (11) 98644-5354 e 99263-2336
Carreta Dambroz, Robocop, 2004/2004, verde
Norte, reformada. Preço: R$ 55 mil. Tratar com
Sérgio (21) 98017-8789 ou Nextel 919*3927.
Carreta Dambroz - ano 2012 – Contato –
Salvador 11-9-6076-5898

Veículos

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

Caminhões
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
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

32

Revista Cegonheiro

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, 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 P 360 – ano 2013 ( toco )- Contato – Salvador 11-9-6076-5898
Volvo FH 460 – ano 2014, branco, km 750.000, R$
320 mil. Contato – Cesar 11 – 98494-0006

Imóveis
Casa 3 dormitórios, 2 vagas, c/ móveis planejados, edícula no fundo, c/ deposito, casa
toda reformada, Ferrazópolis SBC. Tratar
Serzedelo 11-99293-5779.
Casa 4 dormitórios, 3 vagas, sala ampla, cozinha
planeja, porcelanato, c/ deposito de empregada, casa de esquina, jd Santo André. Tratar 11-999480-8508.
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 11-99480-8508.
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) 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) 998684711- 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
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São Bernardo do Campo - SP - Av. Nicola Demarchi, Nº 601
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