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Doação de cestas básicas 
para famílias carentes
Entidades sociais e igrejas fizeram a distribuição 
para as famílias mais necessitadas

[  DESTAQUE ]
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palavra do presidente

Estamos trilhando um caminho árduo, mas não podemos de-
sanimar nunca. Temos que estar sempre otimistas, e passar esse lado positivo para nossos 
associados, parceiros e amigos. 
É mais um ano desafiador, já estamos no quinto mês de 2021, passamos por muitas turbu-
lências, perdemos pessoas queridas, e continuamos enfrentando essa pandemia na espe-
rança da vacinação, e imunização geral, só assim poderemos voltar ao “normal”, e viver de 
forma tranquila.
Concorrendo com o vírus, vem o desemprego, gerando fome em milhões de pessoas por 
esse Brasil a fora. Pensando em amenizar essa situação, o Sindicato Nacional dos Cegonhei-
ros (SINACEG), juntou-se aos parceiros da categoria com a intenção de socorrer as famílias 
carentes, através de igreja e entidades sociais, para que fossem direcionadas milhares de 
cestas básicas às famílias mais necessitadas.
Nessa edição destacamos a matéria sobre o adiamento da declaração do Imposto de Ren-
da, prorrogação dos prazos para exames toxicológico, parcelamento de multas e a promo-
ção do consórcio DAF para novos clientes.

Boa leitura, e saúde a todos!
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Quer baixar o app da revista no 
seu celular ou tablet? Use um 
aplicativo capaz de ler QR Code 
e fotografe o código ao lado.

SINACEG na era digital
Estamos nas redes sociais, vejam como acessar:

A Latin NCAP é o Programa de Avaliação 
de Carros Novos para América Latina e 
o Caribe. É uma instituição que oferece 
aos consumidores informação indepen-
dente sobre os níveis de segurança que 
possuem os diferentes modelos de veí-
culos no mercado. Vejam a classificação 
por pontuação. Entre os 10 carros da 
lista, 5 são da marca Volkswagen.
Então vamos à lista!

José Ronaldo Marques da Silva (Boizinho)

Os 10 carros mais 
seguros do Brasil

MODELO
PONTUAÇÃO  

NA LATIN NCAP

Volkswagen Tiguan AllSpace 75,94

Toyota SW4 75,88

Toyota Hilux Cabine Dupla 75,88

Volkswagen Virtus 75,56

Volkswagen Jetta 75,14

Volkswagen Polo 75,13

Toyota Corolla 74,41

Volkswagen T-Cross 74,39

Chevrolet Onix 73,23

Toyota RAV4 72,42

 

Dos 10 carros, 5 são VW



Revista Cegonheiro 3



Revista Cegonheiro4

22ª Expo programada
para o mês de novembro
Como já é tradição, a Expo de Transportes, co-
nhecida também como Feira dos Cegonhei-
ros, era realizada todos os anos na segunda 
quinzena do mês de setembro. Neste ano de 
2021, devido à pandemia do COVID-19, es-
tamos nos cercando de todos os cuidados e 
aguardando a vacinação de todos, seguida da 
liberação das autoridades competentes, para 
a possível realização da Expo 21, nos dias 25, 
26 e 27 de novembro de 2021.

exposição

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

Pressidente:

José Ronaldo Marques da Silva (Boizinho)

São José dos Campos – São Paulo
Rua Ernesto Júlio Nazaret, 201 Vila 
Tesouro
CCep: 12221-770 – São José dos 
Campos/SP
Fone: (12) 3906.0807
E-mail:  gustavo@sinaceg.com.br 
Diretor: Gustavo Henrique Silva do 
Campo

Piracicaba – São Paulo
Rod SP 304, Km 147 – Sala 02 
Distrito de Tupi
Cep: 13422  -230 – Piracicaba/SP
Fone: (19) 3438-7738
E-mail: piracicaba@sinaceg.com.br     
andre@sinaceg.com.br
Diretor: André Martins Alves

www.sinaceg.com.br

A admiração pelos 
caminhões começa cedo!

Para que a exposição aconteça dentro dos pa-
drões de segurança e conforto para todos os 
associados, autoridades, expositores, visitantes 
e colaboradores, como sempre fizemos, depen-
demos do controle total dessa pandemia.
Na expectativa da vacina para toda população, 
ficam aqui nossa expectativa e esperança, na 
volta de uma vida “normal”, onde podemos nos 
reunir com segurança, transmitindo todo esse 
afeto e carinho reprimidos há mais de um ano!

Atenção total para os visitantes

Todas as marcas e  
modelos de caminhões
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motorista

PRAZOS PRORROGADOS PARA
EXAMES TOXICOLÓGICOS

Categorias: C, D e E

Revista Cegonheiro6

Atendendo o pedido do SINACEG 
Governo Federal prorroga 
prazo para exame toxicológico
O Conselho Nacional de Trânsito (Con-
tran), através do Governo Federal, aten-
deu o pedido do SINACEG, prorrogou os 
prazos para a realização do exame toxico-
lógico periódico para o condutor habilita-
do nas categorias C, D e E. as novas datas 
foram decididas por conta da pandemia 
de covid-19, com amplo debate dentro 
do Fórum Permanente para o Transporte 
Rodoviário de Cargas (Fórum TRC), com a 
Associação Brasileira de Toxicologia (AB-
TOX), Confederação Nacional do Trans-
porte (CNT),  Confederação Nacional dos 
Transportadores Autônomos (CNTA) e a 
Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A Deliberação Contran nº 222, de 27 de 
Abril de 2021,  estabelece novos prazos, 
escalonados ao longo do ano de 2021, 
de modo a permitir que o condutor habi-
litado nas categorias C, D e E possa rea-
lizar o exame com segurança, pra si pró-
prio e para os funcionários dos postos 
de coleta dos laboratórios credenciados. 
“O Contran decidiu pela prorrogação dos 
prazos para, assim, não gerar aglomera-
ção ou a falta de insumos para realização 
do exame. Estamos sempre abertos a 
manter esse diálogo”, afirmou o ministro 
da Infraestrutura e presidente do Con-
tran, Tarcísio Gomes de Freitas. 

O condutor das categorias C, D ou E, 
deverão observar a tabela abaixo e, 
conforme a data de validade de sua 
CNH, verificar qual o prazo limite para 
realizar o exame toxicológico periódico. 
Além de regularizar sua situação peran-
te a legislação de trânsito, o condutor 
pode aproveitar o exame periódico para 
a renovação da carteira de habilitação, 
se a renovação ocorrer em até 90 dias 
após a data da coleta da amostra. Se a 
coleta da amostra ocorrer há mais de 
90 dias, o motorista precisará fazer um 
novo teste. 

Sindicato Nacional dos Cegonheiros
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www.codema.com.br /codemascania /codemascania

São Bernardo do Campo - SP - Av. Nicola Demarchi, Nº 601 
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social

SINACEG  
distribui cestas básicas para 
entidades assistenciais

Paróquia Stº Antonio – B.Batistini-SBC Casa Com. de Amparo Social Asilar – R.Grande-SBC

Assembleia de Deus –  
B.Batistini – SBC Paróquia N.S. Guadalupe -SBC Paróquia N.S. da Paz – B.Jerusalém-SBC

Obra Social S.Francisco Xavier – Diadema - SP

Lar da Mamãe Clory - SBC

Revista Cegonheiro8
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O Sindicato Nacional dos Cegonheiros 
(SINACEG) trabalha intensamente com 
as boas práticas assistenciais, desta vez 
com famílias carentes afetadas pelo co-
ronavírus de alguma maneira, seja pela 
perda de emprego ou de renda, geradas 
pela pandemia que sufoca a população 
brasileira há praticamente um ano.
Durante o mês de abril, diretores e cola-
borados do Sindicato fizeram a entrega 
de mais de 2.500 cestas básica em igre-
jas e entidades sociais para que fossem 
direcionadas a pessoas carentes com ex-
tremas necessidades de alimentos.
Desde o inicio da pandemia, o Sindicato 
Nacional dos Cegonheiros, intensificou 
a comunicação nas redes sociais e na 
revista Cegonheiro para conscientizar e 
preservar a saúde dos Cegonheiros, mo-
toristas e colaboradores.
Há exatamente um ano, abril/maio de 
2020, o SINACEG, com objetivo de reduzir 
e prevenir o contágio, iniciou a distribui-
ção de álcool 70%/gel, máscaras, e, logo 
depois, cestas básicas para motorista e 
colaboradores. Nos meses de abril, maio 
e junho de 2020, foram distribuídos 3.000 
frascos de álcool 70%/gel, 4.000 másca-
ras, e quase 5.000 cestas básicas aos mo-
toristas dos Cegonheiros associados.
Para essa recente distribuição de mais de 
2.500 cestas básicas, o Sindicato Nacio-
nal dos Cegonheiros comprou e recebeu 
doações das seguintes empresas: Grupo 
SADA, Tegma, Transauto e Transmoreno.
A missão do Sindicato Nacional dos Ce-
gonheiros e de seus parceiros/doadores, 
é sempre estar vigilante na defesa, não 
só dos associados e colaboradores, mas 
também das comunidades carentes ao 
redor de sua sede, e dos escritórios re-
gionais espalhados pelo Brasil.

Centro Bezerra de Menezes – SBC Comunidade Worship Peniel –  
Batistini-SBC

Igreja Missão Ágape –  
Santo André-SP Paróquia S. Benedito – B. dos Casas – SBC

Paróquia Stª Maria – B.Demarchi-SBC

Lar Pequeno Leão – SBC

Paróquia Santíssima Virgem – SBC

Paróquia Sagrada Família – SBC

Paróquia Jesus de 
Nazaré - SBC

Congregração 
Critã do Brasil 

– Centro – 
SBC

LNA – Centro  Neurológico Terapêutico Multidisciplinar – SBC

GAS – Grupo de Apoio Social  
Batistini – SBC
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variedades

Francisco Kleber Gualter Crisanto, conhecido 
como “Jacaré”, faleceu recentemente, deixando 
saudades, e com certeza já está fazendo muita 
falta! Francisco era encarregado da Equipe 02, 
fazia parte do grupo desde o ano de 2019. Nos 
deixou no mês de março, deixando muita sauda-
de, pois era excelente profissional e ser humano. 
Agora nos resta desejar conforto para família! Na 
ocasião, Francisco estava executando a poda de 
árvores na BR 116 (Rio-Bahia). Nossos sentimen-
tos a toda família, parentes e colegas.   

Deputado Federal Alex Manente
recebe presidente do SINACEG, 
Boizinho, em seu gabinete

já que os dois estão sempre “correndo” 
com compromissos entre Brasília e São 
Bernardo do Campo/SP.
Alex Manente, um dos parlamentares 
mais jovens e atuantes da atual legislatu-
ra, atualmente atua na Comissão de Ser-
viços e Obras Públicas, permanece como 
membro efetivo da Comissão de Defesa 
do Consumidor e suplente do Conselho 
de Ética e Decoro Parlamentar. Com forte 
atuação no interior, ajudou a estruturar 
programas sociais, impulsionou o desen-
volvimento de obras de infraestrutura e 
possibilitou maior investimento das pre-
feituras na área da saúde.

Recentemente, o presidente do Sindica-
to Nacional dos Cegonheiros (SINACEG), 
José Ronaldo Marques da Silva (Boizinho), 
e o diretor Zé do Poste receberam na 
sede do sindicato o diretor da Viatrucks 
DAF, de Guarulhos/SP, Hovani Argeri. Com 
mais de 12 mil caminhões rodando atual-
mente no Brasil, a DAF tem expectativa de 
chegar até o final de 2021 com mais de 18 
mil caminhões circulando pelas estradas 
brasileiras e chegar a uma participação de 
mercado na casa dos 10% no segmento.

Recebendo 
visitas

Equipes da poda de árvores 
estão de “luto” 

Boizinho 
e Alex 

Manente

Manter contatos e trocar conhecimentos 
é uma forma de levar a categoria adian-
te, defendendo os interesses e trocando 
experiências. Dessa forma, o presidente 
do Sindicato Nacional dos Cegonheiros 
(SINACEG), José Ronaldo Marques da Sil-
va (Boizinho), caminha diante de um dos 
sindicatos mais importantes do País.
Recentemente, o deputado federal Alex 
Manente recebeu em seu gabinete, em 
São Bernardo do Campo, o presidente 
do SINACEG, Boizinho. O encontro de 
relacionamento, considerado de grande 
relevância para ambos, acontece sempre 
que as agendas permitem esse espaço, 
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Todos 
sentem a 
falta de 
Franscisco

Os novos mictórios garantem mais higiene e limpeza

As reuniões mensais que já eram tradição 
na gestão do presidente do Sindicato Na-
cional dos Cegonheiros (SINACEG), José 
Ronaldo Marques da Silva (Boizinho), vol-
tam a ser realizadas regularmente todos 
os últimos dias úteis do mês. Por exem-
plo, a reunião desse mês de maio será dia 
28, pois dia 30 caíra no domingo.
“As reuniões, que sempre terão assun-
tos atuais, serão de grande importância 
para os associados. Nelas você pode ti-
rar dúvidas e levar sugestões que podem 
beneficiar os colegas e até a própria dire-
toria”, acrescentou Boizinho.

Reuniões 
mensais

Reuniões 
mensais 
acontecerão 
todo último 
dia útel do 
mês

Boizinho, Hovani e Zé do Poste
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Sua concessionária DAF 
no ABC Paulista

Via Trucks São Bernardo do Campo

Venha visitar a nossa nova unidade em São Bernardo do Campo.

Aproveite também para conferir de perto o novo DAF XF Excelência Pura e 
as nossas soluções de pós vendas, peças multimarcas e caminhões 
seminovos de procedência.

Saiba mais:

(11) 4858.8700 www.viatrucks.com.br

Rua Pedro Zolcsak, 50, Ferrazópolis, São Bernardo do Campo / SP

viatrucks.daf viatrucks.daf

VIA TRUCKS
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transauto.com.br
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Nossos caminhões são submetidos a testes de emissões 
regulares, conforme NBR 13037.

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

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

Tecnologia
Embarcada

Teste
Periódico

Gestão
Ambiental

Controle
das emissões

Quem recebe o selo MelhorAR garante a 
prestação de serviços para a Transauto e 
contribui positivamente para a melhoria da 
qualidade do ar que respiramos.
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Mais de 40 anos de estrada

gente

Revista Cegonheiro

João Aparecido Petines foi um dos 
fundadores do sindicato, é cegonheiro 
desde o tempo em que o Sindicato Na-
cional dos Cegonheiros ainda era “Sin-
dicam ABC (Sindicato dos Transportes 
Rodoviários Autônomos de Bens de 
São Bernardo do Campo)” e sua matrí-
cula é a de número 337.
Começou a trabalhar com 12 anos de 
idade, como ajudante geral, na fábri-
ca de ferros de passar roupas “Tupy”. 
Quando completou 18 anos, foi dis-
pensado do tiro de guerra, tirou a car-
ta de motorista (CNH), e foi trabalhar 
com o pai como motorista cegonheiro.
Casou-se com Edneia e tiveram quatro 
filhos: Daniel (faleceu de acidente aos 
29 anos de idade), Gabriel, Maria Eu-
gênia e João Francisco. Os três filhos 

homens seguiram a profissão do pai; 
Maria Eugênia formou-se em Direito e 
segue a profissão.
Seu pai, Aparecido Petines, casado com 
Maria Petines, começou como cegonhei-
ro em 1974, servindo de incentivo para 
que a família seguisse essa profissão na 
qual os netos permanecem até hoje.
“Não vi nem um filho nascer, sempre 
estava na estrada, meu pai Aparecido, e 
uma vizinha por nome de Adélia eram 
quem sempre socorriam minha mulher 
nesses momentos, sou muito grato por 
eles”, recorda João Patines. 
Em suas viagens, passou por momentos 
de dificuldades, principalmente pelas es-
tradas de terra, com muitos atoleiros. As 
viagens eram longas e demoradas, chega-
va a passar mais de 30 dias nas estradas.  Janete única diretora mulher da 

Cooperceg. Cresceu viajando com 
seu pai e sua família.14 Boizinho, Petines e Zé do Poste.

Petines trabalha com 
cegonha há mais de 40 anos.
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“De todo esse tempo de estrada tive ape-
nas um acidente, na região de Curitiba, em 
2003, após o qual fiquei 78 dias internado 
e quase perdi a perna. Meu filho Daniel não 
teve a mesma sorte, sofreu um acidente e 
faleceu aos 29 anos de idade, deixando um 
netinho por nome de Davi, com 7 anos de 
idade, que faz amenizar nossa dor”, conta 
João Petines com profunda tristeza!
Em nome da diretoria do Sindicato dos Ce-
gonheiros, dos associados, parceiros, e da 
revista Cegonheiro, ficam aqui nossos pro-
fundos sentimentos para toda a família.

Revista Cegonheiro 15

Aparecido e Maria Petines, serviram  
como referência para a família seguir  

a profissão de cegonheiro.

João Francisco e Maria Eugênia,  
paixão pelos caminhões desde cedo. Daniel, partiu deixando muitas saudades!

A carteirinha é guardada  
com muito carinho.

Família reunida nos 50 anos do pai João Petines.

Petines e a esposa Edneia.
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trânsito

Órgão da Secretaria de Logística e 
Transportes responsável pelas emis-
sões de autuações nas rodovias esta-
duais paulistas, o DER lançou no último 
dia 12 de abril a opção de parcela-
mento para pagamento de multas via 
cartão de crédito – em até 12 vezes. 
A medida tem o objetivo de facilitar 
a vida dos munícipes que têm débitos 
pendentes, facilitando a regularização 
de seus veículos. 
A ação é mais um passo da nova ges-
tão do Departamento para moderni-
zar os serviços prestados à população, 
com mais praticidade e comodidade.  
A partir de agora, os usuários autuados 

nas rodovias estaduais poderão aces-
sar o botão “Parcelamento de Multas”, 
disponível no site do órgão, o www.
der.sp.gov.br, sendo direcionados para 
a página da empresa responsável pe-
las transações com os cartões, tudo de 
maneira segura.  
Superintendente do DER, Paulo Taglia-
vini disse que a quitação dos débitos é 
importante, pois evita problemas para 
a regularização da documentação do 
veículo. “Em tempos de esforço cole-
tivo para aumentar o distanciamento 
social e diminuir a transmissão do co-
ronavírus, disponibilizamos esta opção 
pela internet”, afirmou.  

Parcelamento 
de multas

Revista Cegonheiro16

Não poderão ser parceladas as multas 
inscritas em dívida ativa. 
Todos os serviços sobre multas e recur-
sos poderão ser realizados pelo site do 
DER ou pelo app DER Online, disponível 
para smartphones com sistema opera-
cional Android ou IOS. Informações ou 
dúvidas poderão ser obtidas ou sana-
das pelo e-mail der-online@sp.gov.br 
ou pelo telefone (11) 3311-1718. 
As unidades do Poupatempo e do 
Departamento Estadual de Trânsito 
(Detran) retomaram o atendimento 
presencial ao público em São Paulo. A 
reabertura faz parte das medidas de 
flexibilização adotadas pelo governo 
estadual na fase de transição da qua-
rentena, atualmente em vigor.
A retomada no Detran SP inclui a vol-
ta de provas teóricas e práticas para 
pessoas que já estão com o processo 
de obtenção de carteira de habilitação 
em andamento.
O atendimento nas unidades será limi-
tado a 25% da capacidade, de acordo 
com as normas estipuladas pelo Plano 
São Paulo.
Os serviços online continuarão sendo 
oferecidos nos portais do Detran SP 
(www.detran.sp.gov.br) e do Poupa-
tempo (www.poupatempo.sp.gov.br), 
além do aplicativo Poupatempo Digital.
Além disso, para que o atendimento 
presencial seja realizado, é obrigatório 
o agendamento de horário por meio 
dos portais ou aplicativo.O agenda-
mento foi liberado desde o final do 
mês de abril.
Entre os serviços que podem ser fei-
tos pela internet estão a renovação e 
a segunda via de CNH, licenciamento 
e transferência de veículos, consulta 
de pontos na habilitação e também do 
IPVA, Atestado de Antecedentes Crimi-
nais e carteira de vacinação contra a 
Covid-19.

O atendimento 
presencial exige 

agendamento 
por meio dos 

portais ou 
aplicativo.

Serviço cria nova forma de pagamento 
e facilita a regularização dos veículos.
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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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Depois de quatro anos de melhorias na 
infraestrutura e mobilidade urbana de 
São Bernardo, com a entrega de qua-
tro viadutos (Viaduto dos Bombeiros, 
Tereza Delta, Castelo Branco e Mamãe 
Clory) e sete corredores de ônibus, a 
Prefeitura segue com seu programa 
de modernização e melhoria da qua-
lidade de vida da população. Dentro 
do Plano de Governo para 2021/2024, 
estão previstas diversas ações, entre 
elas a inauguração de cinco novos via-
dutos, instalação de corredores de ôni-
bus, implantação de 72 km de ciclovias 
e ciclofaixas e 430 km de vias pavimen-
tadas, entre outras medidas.

Desta vez, a Prefeitura de São Ber-
nardo recebeu importante reforço 
para a área de Infraestrutura e Mobi-
lidade Urbana, por meio de emenda 
parlamentar enviada pelo deputado 
federal Alex Manente no valor de R$ 
10 milhões. A verba será aplicada na 
construção de um novo acesso na Ro-
dovia Anchieta ao Corredor ABD, sen-
tido Pauliceia, além da adequação de 
alça sentido São Paulo, que beneficiará 
motoristas que saem do Rudge Ramos. 
A formalização do envio da emen-
da ocorreu durante visita do par-
lamentar ao gabinete do prefeito 
Orlando Morando, na última de se-

São Bernardo  
recebe reforço de  

R$ 10 milhões para 
obras de infraestrutura urbana

mana do mês de abril. A emenda 
será aplicada em projeto coordena-
do pela Secretaria de Transportes e 
Vias Públicas, que prevê melhorias 
no tráfego de veículos no entorno 
da Via Anchieta, na altura do km 16. 
Conforme explica o chefe do Executivo 
de São Bernardo, Orlando Morando, a 
verba vai colaborar para o avanço de 
importante obra de mobilidade urba-
na do município, que facilitará a vida 
de moradores e motoristas que circu-
lam entre o Rudge Ramos e os bairros 
da Pauliceia e Taboão. “Toda essa ar-
ticulação em prol de São Bernardo do 
Campo”.

Emenda parlamentar, 
enviada pelo deputado 
federal Alex Manente, 

possibilitará construção 
de alça de acesso na 

Rodovia Anchieta

A verba, no valor de R$ 10 
milhões, será aplicada na 
construção de um novo acesso 
na Rodovia Anchieta, que 
beneficiará motoristas que saem 
do Rudge Ramos.
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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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A Receita Federal alterou o prazo final 
de entrega da Declaração de Ajuste 
Anual do Imposto sobre a Renda das 
Pessoas Físicas referente ao exercício 
2021, ano calendário 2020, de 30 de 
abril para o dia 31 de maio.
Apesar da prorrogação do prazo, o cro-
nograma de pagamento das restituições 
permanece o mesmo. Portanto, quanto 
antes enviar a declaração, mais rápido o 
cidadão receberá sua restituição de im-
posto de renda, quando for o caso.
Em razão do adiamento, o contribuinte 
que deseje pagar o imposto via débito 
automático desde a 1ª cota deveria ter 
solicitado até o último dia 10 de maio. 
Quem enviar a declaração após essa 

data deverá pagar a 1ª cota por meio 
de Documento de Arrecadação de Re-
ceitas Federais (DARF), gerado pelo 
próprio programa, sem prejuízo do dé-
bito automático das demais cotas.
Para aqueles que não optarem pelo 
débito automático, os DARFs de todas 
as cotas poderão ser emitidos pelo 
programa ou pelo Extrato da Declara-
ção, disponível no Centro Virtual de 
Atendimento (e-CAC).
Também foram prorrogados para 31 
de maio de 2021 os prazos de entrega 
da Declaração Final de Espólio e da De-
claração de Saída Definitiva do País, as-
sim como, o vencimento do pagamen-
to do imposto relativo às declarações.

As prorrogações foram promovidas 
como forma de suavizar as dificulda-
des impostas pelo novo coronavírus. 
A medida visa a proteger a sociedade, 
evitando que sejam formadas aglome-
rações nas unidades de atendimento e 
demais estabelecimentos procurados 
pelos cidadãos para obter documentos 
ou ajuda profissional. Assim, a Receita 
Federal contribui com os esforços do 
Governo Federal na manutenção do 
distanciamento social e diminuição da 
propagação da doença.

Prazo para entrega final da 
declaração do IR ficou para

31 de maio

A prorrogação 
foi promovida 
para suavizar 
as dificuldades 
impostas pelo 
coronavírus.
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mercado

Apesar de todas as dificuldades ocasio-
nadas pela segunda onda da pandemia 
no Brasil e dos gargalos na produção, a 
indústria automobilística vem conseguin-
do manter um bom ritmo de atividades. 
A produção de autoveículos em abril foi 
de 190,9 mil unidades, 4,7% abaixo de 
março, mas num mês que teve três dias 
úteis a menos que o anterior. 
A comparação de números com abril 
de 2020 é descabida, pois foi o mês da 
paralisação geral das fábricas e conces-
sionárias. Logo, a melhor referência é 
o volume acumulado do ano, e nele a 
produção de 788,7 mil unidades supe-
rou em 34,2% o resultado do primeiro 
quadrimestre do ano passado. “Deve-
mos ressaltar a resiliência da cadeia 
automotiva num momento de crise, em 
especial das áreas de logística, compras 
e planejamento de produção das nossas 
associadas”, afirmou o Presidente da 
ANFAVEA, Luiz Carlos Moraes
Também merece destaque o desempe-
nho das exportações, com crescimen-

to de 34,7% no acumulado do ano. Ao 
todo foram embarcados 33,9 mil auto-
veículos em abril e 129,6 mil no ano. 
Os envios cresceram para a maioria dos 
mercados, em especial para a Colômbia. 
As vendas internas também tiveram 
crescimento no quadrimestre, na com-
paração com produção e exportações. 
Foram licenciados 175,1 mil veículos 
em abril e 703 mil no acumulado, uma 
alta de 14,5% sobre os primeiros quatro 
meses de 2020. 
Caminhões e comerciais leves (picapes, 
principalmente) tiveram alta acima de 
40% no total de emplacamentos de 
2021, desempenho bem superior ao de 
ônibus (13,2% de crescimento) e de au-
tomóveis (7,7%). 

Com estoques reduzidos, cresce a  
fila de espera por alguns veículos

Considerado a metade do normal para 
atendimento adequado do mercado, 
o estoque de veículos na rede de con-

cessionárias ficou na faixa de apenas 13 
dias de venda em abril, o equivalente a 
72,8 mil unidades. Outras 24,3 mil esta-
vam nos pátios das montadoras, volume 
suficiente, no total, para 17 dias.  No 
caso dos caminhões, tem faltado pneus 
para liberar os produtos para venda.
A consequência no mercado é a escas-
sez de alguns modelos, principalmente 
aqueles de maior demanda, como é o 
da líder de vendas em abril, a picape Fiat 
Strada. Segundo a montadora, a fila de 
espera pelo produto varia atualmente 
de 120 a 150 dias, dependendo da re-
gião do País. No final de 2020 estava em 
torno de 90 dias.
A Anfavea está mantendo as projeções 
de crescimento para 2021, tanto em 
produção como em vendas internas e 
externas. “Não temos previsão por en-
quanto de rever as metas iniciais. Tudo 
vai depender da questão de abasteci-
mento e do encaminhamento da va-
cinação no País”, destacou Luiz Carlos 
Moraes presidente da Anfavea.

Produção e exportações no primeiro 
quadrimestre crescem num ritmo 
superior ao das vendas internas
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A TEGMA há mais de 50 anos no mercado, se destaca         
como um dos maiores operadores logísticos do Brasil.             
Listada na B3, vem desenvolvendo um papel importante       
como prestador de soluções logísticas a seus clientes,           
pensando sempre em modernidade, avanços tecnológicos, 
soluções inteligentes, serviços especializados e diferenciados. 
Contamos com uma gama completa de serviços, com foco      
em logística de veículos e logística integrada, capaz de atender 
de forma estratégica e personalizada as necessidades de cada 
cliente.

NOSSAS SOLUÇÕES
SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
 
.      Armazenagem de veículos
.      Gestão de pátios
.      Centros de serviços automotivos
.      PDI e Sistema de Gestão                              
       (Pre Delivery Inspection)
.      Preparação de veículos
.      Tropicalização
.      Transporte de veículos zero quilômetro
.      Coleta, transferência e distribuição de   
       veículos
.      Exportação e importação entre os principais  
       países do Mercosul, como Argentina,    
       Paraguai, Uruguai, Chile e Bolívia

SERVIÇOS DE LOGÍSTICA 
INTEGRADA
 
.      Gestão de fluxos Inbound e  
       Outbound
.      Gestão de embalagens
.      3PL / 4 PL
.      Logística integrada
.      Intralogística
.      Fulfillment, armazenagem,  
       manuseios, transporte
.      Operação In-House
.      Operação Taylor Made
.      Projetos especiais

www.tegma.com.br

Siga a Tegma nas redes sociais:

Soluções de
Logística Conectada



consórcio

O Consórcio Nacional DAF, administrado 
pela Randon Consórcios, lançou em abril a 
promoção Consórcio Premiado DAF CF. Os 
cem primeiros clientes que comprarem co-
tas de consórcio dos grupos do Consórcio 
Nacional DAF, comercializados nas conces-
sionárias da montadora, no período entre 
5 de abril até 30 de setembro, ganharão 
um cupom para concorrer no sorteio. O 
prêmio é um caminhão zero quilômetro 
DAF, modelo CF, com potência de 410cv, 
tração 4x2, Cabine Space, Pacote Comfort, 
ano de fabricação e modelo 2021.
Créditos entre R$ 571 mil e R$ 625 mil va-
lem um cupom. A promoção ainda reserva 
a possibilidade de cupons extras para os 
participantes que aderirem ao modo de 
pagamento por débito em conta corrente 
ou que tenham adquirido, juntamente à 
cota de consórcio, a opção de Seguro de 
Vida Prestamista.
“Por meio do consórcio, possibilitamos ao 
transportador investir no aumento e na 
renovação da sua frota. Com veículos mais 

novos, os ganhos de produtividade, segu-
rança e competitividade são potencializa-
dos. O prêmio é uma forma de estimular 
ainda mais esse investimento”, reforça o 
gerente Comercial e de Marketing do Con-
sórcio Nacional DAF, Claudio Bassani.
O sorteio do caminhão está previsto para 
ocorrer em novembro deste ano e os 
clientes participantes devem estar com as 
parcelas do consórcio contratado em dia. 
O regulamento completo da promoção 
está disponível no site https://www.con-
sorciodaf.com.br/.
“A DAF atualizou toda a sua linha de ca-
minhões nos últimos meses, elevando o 
padrão dos segmentos que atuamos, com 
relação à robustez, conforto, tecnologia, 
segurança e economia. Nossos caminhões 
são objetos de desejo do transportador e 
do caminhoneiro autônomo, e o consór-
cio é uma ótima maneira de adquirir nos-
sos modelos. Somos parceiros da Randon 
Consórcios desde 2015, com diversos mo-
delos entregues desde então”, acrescenta 

Antenor Frasson Jr, Diretor de Vendas da 
DAF Caminhões Brasil.
A Randon Consórcios é uma das unidades 
de serviços das Empresas Randon, e ope-
ra em seis segmentos de mercado, sendo 
uma das líderes de consórcios de pesados 
e entre as maiores administradoras de 
consórcios de imóveis.
As Empresas Randon contam com o maior 
centro tecnológico do setor automoti-
vo da América Latina, o CTR, e atuam no 
ecossistema de inovação com o Instituto 
Hercílio Randon e com a Randon Ventu-
res, além de trabalhar na transformação 
social com iniciativas realizadas pelo Ins-
tituto Elisabetha Randon. A empresa faz 
parte do Nível 1 de Governança Corpo-
rativa da B3, figurando entre as maiores 
empresas privadas brasileiras.

DAF  
lança promoção para novos clientes 
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Luis 
Gambim, 
Diretor 
Comercial 
da DAF

Aquisições de 
cotas garantem 

cupons para 
concorrer a 

Caminhão, no 
novo modelo CF 

Trator Rodoviário 
4x2 410cv

Marca centenária e uma  
das mais sólidas do mundo
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Restrições de tráfego
para carretas  
cegonha em: 

Com o intuído de promover a fluidez de trânsito em feriados 
e dias festivos, a Polícia edita anualmente um calendário 
nacional de restrição a veículos de carga e demais veículos 
portadores de Autorização Especial de Trânsito (AET). Tais 
restrições são válidas apenas em rodovias federais de pista 
simples. Confira abaixo os dias e os horários das restrições:

2021

Restrição de Trânsito em todas as unidades da Federação
OPERAÇÃO DATA DIA HORÁRIO DA RESTRIÇÃO

CARNAVAL

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

SEMANA SANTA

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

PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA

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

FIM DE ANO

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, Pernambuco e Rio Grande do Sul

FESTEJOS JUNINOS
23/06/2021 Quarta-feira 16:00 às 22:00

24/06/2021 Quarta-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.

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

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.

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

? DOCUMENTOS

ATENÇÃO MOTORISTAS
LICENCIAMENTO SÃO PAULO 2021

CAMINHÕES

Final de Placa Mês de Licenciamento

 1 e 2 Setembro

 3, 4 e 5 Outubro

 6, 7 e 8 Novembro

 9 e 0 Dezembro

CARRETAS - AUTOMÓVEIS - MOTOS

Final de Placa Mês de Licenciamento

 1 Abril
 2 Maio
 3 Junho
 4 Julho
 5 e 6 Agosto
 7 Setembro
 8 Outubro
 9 Novembro
 0 Dezembro
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Carreta Dambros Robocop 2008 com pneus e cin-
tas valor 70 mil - tratar com Roberto da Transzero 
(11) 99192-1817

Três Eixos – 2009 Transzero – Tratar com Vilson Gue-
rerro (11) 9-9958-5510. Preço R$ 80 mil. (Preferência 
venda com o cavalo mecânico – conjunto)

Carreta Engerauto, ano 2000, verde, alongada, 
com pneus e cintas. Preço: R$ 40 mil. Tratar com 
Nilton (11) 98644-5354 e 99263-2336

Carreta Dambroz, Robocop, 2004/2004, verde 
TNorte, reforma- da. Preço: R$ 55 mil. Tratar com 
Sérgio (21) 98017-8789 ou Nextel 919*3927.

Vendo duas carretas convencionais abertas Três Ei-
xos, 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. Con-
tato: (11) 98383-9494 – Mauro

Carreta – Nego Robocop 2011 branca com pneus e 
cintas. R$ 107 mil. Contato Rodrigo (11) 9 6141-1061.

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 cabi-
ne e chassi, direção elétrica,bafômetro, cabine bas-
culavel elétrica, rodas de alu- mínio, faróis de Xenon 
original, todos sensores de segurança, kit luxo origi-
nal, banco de couro original, sistema de ventilação 
nos bancos, 730.000 km – Valor: R$ 370.000,00 - Te-
lefone: 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

Scania G 380, prata (Motor novo) ano 2009/2009, 
com seis pneus novos. Impecável! Tratar com Vilson 
Guererro (11) 99958-5510. Preço R$ 160.000,00 (Pre-
ferência venda com a carreta – conjunto). - 4656/2

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 Mi-
chelin novos, rodas de alumínio, conversor de ba-
teria 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 – Ex-
ceto carreta – Valor: R$ 140.000,00. Contato: (11) 
95796-9774 – Eduardo Falcão

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

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 desem-
baçador, som original volvo com comando no volante, 
tapeçaria original em bom estado, banco do passagei-
ro a ar, beliche, maleiro, suspenção a ar na tração e no 
truck com controle dentro da cabine, painel em per-
feito estado, freios ABS, 2 tanques alumínios, climati-
zador original volvo, caminhão bom de pneus. Contato 
– Ricardo Viana – 11 – 97463-4004 – 11 98397-3404

Fiat Fioriono Ano. 2013 Ar condicionado, vidro e 
trava elétrica, direção hidráulica Valor R$ 26.000,00 
Os tels são os mesmo do scania Contato: (11) 98472-
0655 (Alex) - 9 8667-1226 (Papito)

Saveiro Trend 2009, prata, equipado com direção 
hidráulica, alarme, rodas de magnésio, trava e vi-
dros elétricos. Preço: R$ 23 mil. Tratar com Francis-
co (11) 99454-9337 e 2861-0196

Saveiro Pepper– ano 2019/2019  - 22.075Km – Va-
lor R$ 60.000,00. Contato: (11) 98390-1752 – (11) 
7813-1303 – Marcio Vidahi

Focus á gás legalizado documento 2021 ok, ano 
2006, preto, completo, teto solar, kit gás geração 5. 
Valor - R$ 21.000,00 / Troco por Pick Up. Tratar com 
Paulo (11) 9 – 9480-8508.

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 - tipo com 62m2 e cobertura com 
125m2 com uma ou duas vagas de garagem. À par-
tir 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 lachili-
nha 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 Aviação, 
condomínio novo com lazer completo, apto. com 
150m2, 3 dormitórios, 1 suíte, cozinha planejada, 
todo mobiliado, com ar condicionado, todo avaran-
dado com churrasqueira, saída para os 3 dormitó-
rios 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 Tan-
gua próximo à região dos lagos, 2 casas c/ laje, fru-
teiras, suíte, poço artesiano. Valor - R$ 480.000,00. 
Tratar com Paulo (11) 9 – 9480-8508.
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