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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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palavra do presidente

Com essa pandemia os gestos de solidariedade dispararam em 
todo país. E não foi diferente aqui no SINACEG (Sindicato Nacional dos Cegonheiros).
Em meio a diversas crises que enfrentamos ultimamente nas áreas da saúde e economia, 
vimos que era possível passar por esse momento estendendo a mão ao próximo por meio de 
doações materiais ou com atitudes generosas de carinho e apoio emocional.
O SINACEG logo agiu com boas práticas assistenciais aos motoristas e familiares dos nossos 
associados, distribuindo máscaras, álcool (líquido/gel) e cestas básicas a todos.
Já estamos no segundo mês do ano e muita coisa positiva já aconteceu, principalmente na 
área da saúde. Profissionais do grupo de frente e idosos recebendo vacinas nos fortalecem 
e enchem de esperança para um futuro melhor. A indústria automobilística dá sinais de 
recuperação, apesar da falta de componentes, e os volumes de exportações começam a 
melhorar.
Nessa edição, destacamos a reportagem sobre o encontro com o senador Renan Calheiros, 
a venda de veículos novos em janeiro e o planejamento de produção dos veículos elétricos.
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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:

Os cuidados básicos para evitar a Covid-19 
devem continuar fazendo parte da nossa 
rotina em 2021. A descontaminação de 
objetos de uso pessoal, como é o caso 
do aparelho celular, não pode ser feita 
de qualquer maneira. A higienização com 
álcool 70% líquido é o mais indicado para 
limpeza de componentes eletrônicos e 
metais, pois o álcool nessa concentração 
é puro e evapora mais rápido. Produtos 

em gel não devem ser usados, por conter 
emulsificantes e hidratantes que grudam 
nas peças dos aparelhos, além de danificar 
a tela e a câmera do celular. Antes de fa-
zer a limpeza, desligue o telefone e jamais 
tente higienizá-lo com o cabo e carregador 
conectados na tomada. A umidade dos 
produtos de limpeza pode se infiltrar e per-
correr circuitos eletrônicos, causando cur-
tos e até danos irreversíveis ao dispositivo.

Álcool em gel pode danificar seu celular

José Ronaldo Marques da Silva (Boizinho)

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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Na contramão da crise
A Apta Caminhões e Ônibus, conces-
sionária da rede Volkswagen, inau-
gurou nas suas instalações em São 
Bernardo do Campo o Truck & Bus 
Center, um complexo de vários ser-
viços de oficina para atendimento 
de caminhões e ônibus. A nova es-

caminhões

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

trutura exigiu investimentos de R$ 1 
milhão, recursos que foram alocados 
em plena pandemia da Covid-19, o 
que demonstra que a concessionária 
está na contramão da crise e segue 
na era dos serviços 4.0, alinhada à 
filosofia da marca. A Apta está lo-

calizada na Estrada Galvão Bueno, 
6.597, Bairro Batistini.
O objetivo dos novos investimentos 
tem o foco total no cliente e traz so-
luções para as suas demandas com 
atendimento de qualidade. O funcio-
namento do complexo será no período 
comercial, das 8h às 18h, com horário 
previamente agendado.
A nova estrutura terá um posto de 
lavagem com dimensões suficientes 
para lavar quatro caminhões simulta-
neamente, um box de serviço rápido, 
uma estrutura de lixamento e pintura e 
um alinhador. A ampliação vai aumen-
tar em 50% o atendimento da oficina, 
chegando a cerca de mil caminhões 
por mês. Atualmente a capacidade 
é de cerca de 700 veículos por mês. 
Somente os alinhadores vão triplicar 
o número de serviços passando a ser 
feito em 15 caminhões por dia. 

www.codema.com.br /codemascania /codemascania

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

Nova estrutura vai ampliar em 
cerca de 50% a capacidade de 
atendimento na oficina
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São Bernardo do Campo - SP - Av. Nicola Demarchi, Nº 601 
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José Ronaldo Marques da Silva (Boizi-
nho), que assumiu recentemente seu 
quarto mandato como presidente do 
Sindicato Nacional dos Cegonheiros (SI-
NACEG), foi recebido recentemente em 
Brasília pelo senador Renan Calheiros.
O encontro de relacionamento serviu 
para tratar de assuntos relativos ao SI-
NACEG (Sindicato Nacional do Cegonhei-

Presidente do SINACEG 
recebido em Brasília pelo  
senador Renan Calheiros

ros). Na oportunidade, Boizinho expôs 
seus planos para esse quarto mandato, 
com uma longa caminhada pela frente, 
na qual se manterá firme e forte à frente 
da categoria.
“Todos sabemos das dificuldades que 
passamos ao longo desses últimos meses, 
mas, com garra, coragem e união vamos 
superá-las mais uma vez. Não haverá obs-

táculos que não possam ser ultrapassados 
com determinação e fé”, disse Boizinho.
Renan Calheiros, bacharel em direito 
pela Faculdade de Direito da Universida-
de Federal de Alagoas, estado onde nas-
ceu, além de ser conterrâneo do Boizi-
nho são amigos de longa data. Essa troca 
de experiências é considerada de grande 
valor pelos dois. 

relacionamento

Encontro de relacionamento

8 Revista Cegonheiro
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variedades

O prefeito da cidade de São Bernar-
do do Campo, Orlando Morando, e 
o presidente do SINACEG (Sindicato 
Nacional dos Cegonheiros), José Ro-
naldo Marques da Silva (Boizinho), 
se reuniram recentemente para tra-
tar do agendamento da 22ª Expo de 
Transportes do ABCD – 2021. A pre-
visão é que seja realizada no mês de 
novembro, tempo necessário para 
que a população seja vacinada. As 
datas a serem confirmadas estão pre-
vistas para os dias 25, 26 e 27 de no-
vembro/21.

Boizinho recebe vereador
José Ronaldo Marques da Silva (Boizi-
nho), presidente do SINACEG (Sindicato 
Nacional dos Cegonheiros), e parte de 
sua diretoria, receberam recentemente 
na sede, em São Bernardo do Campo, 
o  vereador do PSDB Maurício Cardozo, 
também de São Bernardo do Campo.
O encontro de relacionamento serviu 
como troca de conhecimentos, conside-
rado de grande relevância por ambas as 
partes.

A DAF Caminhões Brasil acaba de entre-
gar o caminhão de número 12 mil, pro-
duzido em sua fábrica em Ponta Grossa, 
no Paraná. Trata-se do modelo XF FTS 
480, Super Space Cab, na cor Ice White. 
O veículo foi comercializado pela con-
cessionária DAF Eldorado, de Eldorado 
do Sul (RS), para a Brehm Comércio e 
Transportes Ltda.
“Estamos muito felizes com o empla-
camento do caminhão 12 mil. A cada 
ano, estamos crescendo, ampliando a 
nossa presença em todo o território na-
cional. Isso é resultado de um trabalho 
forte, em sintonia com a nossa Rede de 
Concessionárias, a exemplo da DAF El-
dorado, com essa venda para a Brehm 
Comércio e Transportes. Certamente, 
vamos continuar focados em 2021 para 
ampliar ainda mais a nossa atuação jun-
to ao cliente, sempre com muita quali-
dade e baixo custo operacional, propor-
cionados pelos caminhões DAF”, reforça 
Antenor Frasson, Diretor de Vendas da 
DAF Caminhões Brasil. 

DAF entrega 
caminhão 
número 
12 mil 

Caminhão 12 mil da DAF  
é um modelo XF FTS 480.  

22ª Expo de Transportes

10

Boizinho e Orlando

Boizinho e Maurício Cardozo

Da esquerda para direita Márcio, Boizinho, Maurício Cardozo e Douglas
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Caminhão 12 mil da DAF  
é um modelo XF FTS 480.  
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social

Motivados ainda mais pela crise causa-
da pela pandemia, gestos de solidarie-
dade dispararam em todo país. Empa-
tia foi uma das palavras que ganharam 
força em 2020, e se tornou indispensá-
vel para ajudar aqueles que mais pre-
cisaram num ano tão caótico.
O ano de 2020 também nos mostrou a 
importância da solidariedade. Em meio 
a diversas crises no país, como a eco-
nômica e a de saúde, vimos que só era 
possível passar por este momento es-

tendendo a mão ao próximo, fosse com 
doações materiais ou com atitudes ge-
nerosas de carinho e apoio emocional.
O Sindicato Nacional dos Cegonheiros 
(SINACEG) trabalhou com boas práticas 
e assistências aos motoristas de cami-
nhão cegonha. Desde o início da pan-
demia Covid-19, o sindicato elaborou 
um ebook com todas as informações e 
recomendações de prevenção à conta-
minação pelo coronavírus. Desde o mês 
de abril de 2020, foram distribuídas 
milhares de máscaras, frascos de álcool 
(líquido/gel) e cestas básicas aos moto-
ristas dos Cegonheiros associados.
  O SINACEG intensificou a comunicação 
nas redes sociais e na revista “Cego-
nheiro” para conscientizar e preservar a 
saúde dos Cegonheiros, além de com-
prar e recebeu doações das empresas: 
Autoport, Tegma, Transauto, Transma-

rimbondo, Sada, Cooperceg e Credceg. 
Mas, nem tudo são flores. Também 
observamos, infelizmente, uma que-
da na questão de doações de sangue. 
Só que o brasileiro, bom de coração, 
também pensou nisso e daí surgiram 
diversas campanhas de incentivo à do-
ação de sangue, para ao menos, deixar 
a situação um pouco mais amena.
Seguindo esse gesto de solidariedade 
o Sindicato Nacional dos Cegonheiros, 
seus diretores, associados e colabo-
radores aderiram à campanha “Doe 
sangue e salve vidas”. Essa campanha 
visa, além de pessoas que submetem 
a procedimentos e intervenções médi-
cas, também a mostrar que a doação é 
indispensável para que pacientes com 
doenças crônicas graves possam viver 
por mais tempo e com mais qualidade 
de vida.

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

Diretores, funcionários e 
colaboradores apoiaram a 
campanha de doação de sangue

Revista Cegonheiro12

Solidariedade disparou no 
Brasil

SINACEG distribui máscaras  
para associados e motorista

Cestas básica distribuídas  
para motoristas dos associados

Distribuição de 
Álcool 70%
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Momentos da posse
Convidados de várias parte do país vieram 
prestigiar o evento de posse do novo pre-
sidente do SINACEG (Sindicato Nacional 
dos Cegonheiros), José Ronaldo Marques 
da Silva (Boizinho), no último dia 12 de 
janeiro, no Estância Alto da Serra, em São 
Bernardo do Campo/SP. Respeitando to-
dos os procedimentos de proteção ao co-
ronavírus, os convidados não descuidaram 
da prevenção, como uso de máscaras, ál-
cool gel, evitando o compartilhamento de 
objetos e cumprimentos mais próximos. 

sindicato

Revista Cegonheiro14
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carros

A GM (Chevrolet) planeja oferecer 
veículos elétricos exclusivamente até 
2035 nos EUA, encerrando a produção 
de seus carros, caminhões e SUVs com 
motores a diesel e gasolina.
As “aspirações” da empresa são parte 
de um plano maior para que a monta-
dora de Detroit seja neutra em carbo-
no até 2040 em seus produtos e ope-
rações globais.
O plano da GM chega um dia depois 
que o presidente Joe Biden assinou 
uma série de ordens executivas que 
priorizam as mudanças climáticas.
A General Motors quer encerrar a pro-
dução de todos os carros, caminhões 
e SUVs movidos a diesel e gasolina até 
2035 e mudar toda a sua nova frota 
para veículos elétricos como parte de 
um plano mais amplo para se tornar 
neutro em carbono até 2040, disse a 
empresa na quinta-feira.

A empresa planeja usar 100% de ener-
gia renovável para abastecer suas 
instalações nos EUA até 2030 e ins-
talações globais até 2035 - cinco anos 
antes de uma meta anunciada ante-
riormente.

Até 2025 as vendas de carros  
elétricos devem representar 12%  

das vendas de veículos novos 

De acordo com a análise da Bain & 
Company (consultoria global que auxi-
lia empresas e organizações a promo-
ver mudanças que definam o futuro 
dos negócios), em 2025, cerca de 12% 
de todos os carros novos vendidos no 
mundo serão totalmente elétricos e 
esse número será superior a 50% até 
2040. A adoção global de veículos elé-

tricos aumentará rapidamente à medi-
da que os preços diminuam nos pró-
ximos dois a oito anos, atingindo um 
ponto de inflexão em 2024.
“Isso deve acontecer com a criação de 
uma infraestrutura de carregamento 
mais robusta, melhor aceitação dos 
clientes, apoio legislativo e redução 
dos custos da bateria”, destaca Carlos 
Libera, sócio da Bain & Company.
Nos próximos cinco anos, conforme 
o custo total atinja paridade entre os 
segmentos de veículos e perfis de dire-
ção em diferentes regiões, a demanda 
do cliente aumentará. E até 2028 dois 
usos principais surgirão: direção autô-
noma em rodovias para veículos parti-
culares e frotas de robô-táxis para áre-
as urbanas. As regulamentações terão 
um papel importante para esses dois 
aplicativos. 

Chevrolet 
encerrará a produção de veículos com 
motores a diesel e gasolina até 2035 

A General Motors quer encerrar 
a produção de todos os carros, 

caminhões e SUVs movidos a 
diesel e gasolina até 2035.

A GM planeja usar 100% de energia 
renovável para abastecer suas 
instalações  nos EUA até 2030
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te da Anfavea, Luiz Carlos Moraes, 
enquanto no Brasil 44% do preço dos 
carros são impostos, em média, na Es-
panha a carga de tributos nos veículos 
é de 21%, na Alemanha, 19% e nos Es-
tados Unidos, 7%.
Apesar da retração das vendas no mer-
cado interno, o ritmo de produção de 
veículos registrou melhora em janeiro. 
Na comparação com o mesmo mês de 
2020, houve um aumento de 4,2%, 
num total de 199,7 mil unidades.
O presidente da Anfavea considerou 

Venda  
de veículos novos cai 
em janeiro
A pandemia continua a afetar o resul-
tado de vendas de veículos novos no 
mercado interno. Em janeiro, foram 
licenciados no país 171,1 mil carros, 
comerciais leves, caminhões e ôni-
bus. Isso representou uma queda de 
11,5% na comparação com o mesmo 
mês do ano passado. Na compara-
ção com dezembro, a queda foi ainda 
maior, de 29,8%.
Além dos problemas da pandemia, a 
carga tributária afeta o setor em gran-
des proporções. Segundo o presiden-

Restrições 
de Tráfego

para carretas cegonhas em: 2020
Com o intuito de promover a fl uidez de trânsito em feriados e dias festivos, a Polícia edita anualmente um calendário nacional de restrição a veículos de grande porte, 

limitando em determinados dias e horários o trânsito de combinações de veículos de carga e demais veículos portadores de Autorização Especial de Trânsito (AET). Tais 
restrições são válidas apenas em rodovias federais de pista simples. Confi ra abaixo os dias e os horários das restrições:

Apenas os estados do Acre e Roraima ficam de fora das restrições. Os estados da 

Bahia, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte terão restrição também nas da-

tas dos festejos juninos, nos dia 23 e 24 de junho de 2020.

Restrição de Trânsito em todas as Unidades da Federação

OPERAÇÃO DATA DA 
RESTRIÇÃO DIA HORÁRIO DA RESTRIÇÃO

CARNAVAL

21/02/2020 Sexta-feira 16:00 às 22:00

22/02/2020 Sábado 06:00 às 12:00

25/02/2020 Terça-feira 16:00 às 22:00

26/02/2020 Quarta-feira 06:00 às 12:00

SEMANA SANTA

09/04/2020 Quinta-feira 16:00 às 22:00

10/04/2020 Sexta-feira 06:00 às 12:00

12/04/2020 Domingo 16:00 às 22:00

DIA DO TRABALHO

30/04/2020 Quinta-feira 16:00 às 22:00

01/05/2020 Sexta-feira 06:00 às 12:00

03/05/2020 Domingo 16:00 às 22:00

INDEPENDÊNCIA

04/09/2020 Sexta-feira 16:00 às 22:00

05/09/2020 Sábado 06:00 às 12:00

07/09/2020 Segunda-feira 16:00 às 22:00

NOSSA SENHORA APARECIDA

09/10/2020 Sexta-feira 16:00 às 22:00

10/10/2020 Sábado 06:00 às 12:00

12/10/2020 Segunda-feira 16:00 às 22:00

FINADOS

30/10/2020 Sexta-feira 16:00 às 22:00

31/10/2020 Sábado 06:00 às 12:00

02/11/2020 Segunda-feira 16:00 às 22:00

FIM DE ANO

24/12/2020 Quinta-feira 16:00 às 22:00

25/12/2020 Sexta-feira 14:00 às 22:00

31/12/2020 Quinta-feira 16:00 às 22:00

01/01/2021 Sexta-feira 14:00 às 22:00

_________________________________________________________________________________________________

Apenas os estados do Acre e Roraima ficam de fora das restrições. Os estados da Bahia, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte
terão restrição também nas datas dos festejos juninos, nos dia 23 e 24 de junho de 2020.

______________________________________________________________________________________________________

Restrição Aplicável Apenas Aos Estados Da Bahia, Paraíba, Pernambuco E Rio Grande Do Norte

FESTEJOS JUNINOS
23/06/2020 Terça-feira 16:00 às 22:00
24/06/2020 Quarta-feira 12:00 às 20:00

Restrição Aplicável Apenas Aos Estados Da Bahia, Paraíba, Pernambuco 

e Rio Grande Do Norte

FESTEJOS JUNINOS
23/06/2020 Terça-feira 16:00 às 22:00
24/06/2020 Quarta-feira 12:00 às 20:00
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mercado

este um bom resultado, principalmen-
te considerando as dificuldades que 
o setor ainda enfrenta com a falta de 
componentes.
Ao comentar o fraco resultado no mer-
cado interno, Moraes disse que janeiro 
costuma ser um mês atípico e que não 
se pode tirar conclusões do cenário 
com a análise de um único mês. Além 
disso, o mês passado teve dois dias 
úteis a menos em relação ao mesmo 
mês do ano passado.
Os volumes de exportação de veícu-
los melhoraram no início deste ano 
na comparação com o ano passado. 
Foram embarcadas 25 mil unidades, 
uma elevação de 21,9% na compara-
ção com janeiro de 2020.
O resultado surpreendeu os dirigen-
tes do setor. “Estamos em pandemia 
em toda a América Latina”, destacou o 
presidente da Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automotores 
(Anfavea), Luiz Carlos Moraes.
Ele disse que a entidade ainda avalia 
os motivos da melhora. A receita com 
exportação de veículos somou US$ 
457,2 milhões em janeiro, uma alta de 
24,2% em relação ao mesmo mês do 
ano passado.

A pandemia continua 
a afetar o resultado de 

vendas de caminhões e 
veículos novos

Janeiro costuma ser um mês fraco 
para indústria automobilística
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Restrições 
de Tráfego

para carretas cegonhas em: 2020
Com o intuito de promover a fl uidez de trânsito em feriados e dias festivos, a Polícia edita anualmente um calendário nacional de restrição a veículos de grande porte, 

limitando em determinados dias e horários o trânsito de combinações de veículos de carga e demais veículos portadores de Autorização Especial de Trânsito (AET). Tais 
restrições são válidas apenas em rodovias federais de pista simples. Confi ra abaixo os dias e os horários das restrições:

Apenas os estados do Acre e Roraima ficam de fora das restrições. Os estados da 

Bahia, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte terão restrição também nas da-

tas dos festejos juninos, nos dia 23 e 24 de junho de 2020.

Restrição de Trânsito em todas as Unidades da Federação

OPERAÇÃO DATA DA 
RESTRIÇÃO DIA HORÁRIO DA RESTRIÇÃO

CARNAVAL

21/02/2020 Sexta-feira 16:00 às 22:00

22/02/2020 Sábado 06:00 às 12:00

25/02/2020 Terça-feira 16:00 às 22:00

26/02/2020 Quarta-feira 06:00 às 12:00

SEMANA SANTA

09/04/2020 Quinta-feira 16:00 às 22:00

10/04/2020 Sexta-feira 06:00 às 12:00

12/04/2020 Domingo 16:00 às 22:00

DIA DO TRABALHO

30/04/2020 Quinta-feira 16:00 às 22:00

01/05/2020 Sexta-feira 06:00 às 12:00

03/05/2020 Domingo 16:00 às 22:00

INDEPENDÊNCIA

04/09/2020 Sexta-feira 16:00 às 22:00

05/09/2020 Sábado 06:00 às 12:00

07/09/2020 Segunda-feira 16:00 às 22:00

NOSSA SENHORA APARECIDA

09/10/2020 Sexta-feira 16:00 às 22:00

10/10/2020 Sábado 06:00 às 12:00

12/10/2020 Segunda-feira 16:00 às 22:00

FINADOS

30/10/2020 Sexta-feira 16:00 às 22:00

31/10/2020 Sábado 06:00 às 12:00

02/11/2020 Segunda-feira 16:00 às 22:00

FIM DE ANO

24/12/2020 Quinta-feira 16:00 às 22:00

25/12/2020 Sexta-feira 14:00 às 22:00

31/12/2020 Quinta-feira 16:00 às 22:00

01/01/2021 Sexta-feira 14:00 às 22:00

_________________________________________________________________________________________________

Apenas os estados do Acre e Roraima ficam de fora das restrições. Os estados da Bahia, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte
terão restrição também nas datas dos festejos juninos, nos dia 23 e 24 de junho de 2020.

______________________________________________________________________________________________________

Restrição Aplicável Apenas Aos Estados Da Bahia, Paraíba, Pernambuco E Rio Grande Do Norte

FESTEJOS JUNINOS
23/06/2020 Terça-feira 16:00 às 22:00
24/06/2020 Quarta-feira 12:00 às 20:00

Restrição Aplicável Apenas Aos Estados Da Bahia, Paraíba, Pernambuco 

e Rio Grande Do Norte

FESTEJOS JUNINOS
23/06/2020 Terça-feira 16:00 às 22:00
24/06/2020 Quarta-feira 12:00 às 20:00
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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

Mercedes-Benz:  
maior vencedora do Prêmio Lótus 

2021

prêmio

Com a conquista de 13 de 29 catego-
rias avaliadas, a Mercedes-Benz foi 
novamente a grande vencedora do 
Prêmio Lótus 2021, uma das principais 
premiações de veículos comerciais do 
País. A Empresa foi destaque em 6 ca-
tegorias de caminhões, 3 de ônibus e 4 
de comerciais leves com a linha Sprin-
ter, de acordo com levantamento orga-
nizado pela Editora Frota, tendo como 
base os dados de emplacamento do 
Renavam de 2020.
“Num ano atípico como 2020, forte-
mente impactado em todo o mundo 
pela pandemia do coronavírus, supe-
ramos os obstáculos e mantivemos a 
nossa marca no topo de vendas e de 
participação de mercado em veículos 
comerciais”, diz Roberto Leoncini, vice-
-presidente de Vendas e Marketing Ca-
minhões e Ônibus da Mercedes-Benz 
do Brasil. “Isso se deve ao compromis-
so com os clientes e com suas deman-
das e necessidades. Sempre estivemos 
e sempre estaremos ao lado de quem 
transporta carga e passageiros nesse 
país de dimensões continentais. Não 

deixamos de ampliar e modernizar 
nosso portfólio de produtos e serviços 
e isso fortalece ainda mais a confiança 
que os clientes têm na nossa marca e 
em todas as soluções que oferecemos 
a eles. Portanto, a liderança em ven-
das no ano de 2020 nos deixa imensa-
mente satisfeitos e motivados a buscar 
novas conquistas em 2021, que será 
ainda desafiador para todo o mundo e 
não só para o Brasil”.

Liderança em caminhões  
pela 5ª vez consecutiva

Em 2020, pela quinta vez consecuti-
va, a Mercedes-Benz liderou as ven-
das de caminhões no País, com mais 
de 30.000 unidades emplacadas, de 
acordo com dados do Renavam. Esse 
desempenho levou a uma participação 
de quase 34% do mercado.
“Um grande destaque do ano foi o 
avanço da nossa marca em caminhões 
pesados, o segmento que mais repre-
senta o crescimento da economia”, 
afirma Roberto Leoncini. “Com cerca 

de 13.200 unidades emplacadas, entre 
modelos Actros, Axor, Atron e Atego 
off-road, lideramos o segmento em 
2020 com cerca de 30% de participa-
ção nesta disputada categoria.
Com 3.131 unidades emplacadas em 
2020, o Actros 2651 6x4 foi, pelo 3º 
ano consecutivo, o caminhão Merce-
des-Benz mais vendido no Brasil, con-
siderando todo o portfólio da marca, 
dos leves aos extrapesados.
Outro grande destaque da Merce-
des-Benz no Prêmio Lótus 2021 foi a 
conquista do Accelo, pela segunda vez 
consecutiva, como “Marca de Cami-
nhão Leve”. Foram 4.450 unidades da 
linha Accelo emplacadas em 2020, o 
que resulta em 50% de market share 
nesse segmento em 2020.

Empresa conquistou 13 das 29 categorias de caminhões, ônibus e veículos comerciais leves
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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
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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

Revista Cegonheiro22
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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

Revista Cegonheiro24
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REDUZ O RISCO DE CONTAMINAÇÃO CONTRA:

G E S T Ã O  D E  F R O T A S

CONTROLE TOTAL 
DE SUA FROTA.

Melhores soluções para sua operação!

OXI-SANITIZAÇÃO
GERADOR DE OZÔNIO

H I G I E N I Z A Ç Ã O  D E  A M B I E N T E S

Vírus/Bactérias Fungos Ácaros Mofo Maus odores

REGULARIZE 
SEU 

Realizamos o serviço de opacidade!

Av. Dr. Alberto Jackson Byington, 2.100 -Ind. Anhanguera -Osasco 
(11) 3693-2722

Av. Presidente Tancredo Neves,590 – Sacomã - SP

(11) 5060-5070

MIP.MEDIDORES

MIP MEDIDORES(11) 94703-8430 (11) 99393-1582

REALIZANDO QUALQUER 
SERVIÇO CONOSCO. 

GANHE UMA OXI-SANITIZAÇÃO

Carreta Dambros Robocop 2008 com pneus e 
cintas valor 70 mil - tratar com Roberto da Trans-
zero (11) 99192-1817
Três Eixos – 2009 Transzero – Tratar com Vilson 
Guererro (11) 9-9958-5510. Preço R$ 80 mil. (Pre-
ferência venda com o cavalo mecânico – conjunto)
Carreta Engerauto, ano 2000, verde, alongada, 
com pneus e cintas. Preço: R$ 40 mil. Tratar com 
Nilton (11) 98644-5354 e 99263-2336
Carreta Dambroz, Robocop, 2004/2004, verde 
TNorte, reforma- da. Preço: R$ 55 mil. Tratar com 
Sérgio (21) 98017-8789 ou Nextel 919*3927.
Vendo duas carretas convencionais abertas Três 
Eixos, verde, com pneus e cintas: uma ano 2002; 
a outra é ano 1995 e foi reformada na Rodoceg. 
Preço: R$ 40 mil cada uma. Tratar com Márcio – 
(51) 7811-3363
Carreta Três Eixos, completa, para transportar 11 
carros. Impecável. Preço: R$ 20.000. Tratar com 
José Borracheiro, da Brazul – (11) 4941-4865
Vendo carreta semi-robocop 1995, Três Eixos. 
Contato: (11) 98383-9494 – Mauro
Carreta – Nego Robocop 2011 branca com pneus 
e cintas. R$ 107 mil. Contato Rodrigo (11) 9 6141-
1061.

Scania P360 – Ano 2012 – Km 960 mil 
R$170.000,00 mil Contato: (11) 98472-0655 
(Alex) - 9 8667- 1226 (Papito)
Caminhão Volvo – Completo, suspensão a ar ca-
bine e chassi, direção elétrica,bafômetro, cabine 
basculavel elétrica, rodas de alu- mínio, faróis de 
Xenon original, todos sensores de segurança, kit 
luxo original, banco de couro original, sistema de 
ventilação nos bancos, 730.000 km – Valor: R$ 
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 460 – 6x2 (ISHIFT) – 2014 – cor pra-
ta – KM 690.000 – único dono – Linha Brazul – 
R$ 245.000 – Contato: Sandro Buriti – Tel. (41) 
99944-7665
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) 9 5651-4656
Scania 340 – A4x2 – prata. Tratar com Márcio: 
(11) 9 5651-4656

Scania G 380, prata (Motor novo) ano 2009/2009, 
com seis pneus novos. Impecável! Tratar com 
Vilson Guererro (11) 99958-5510. Preço R$ 
160.000,00 (Preferência venda com a carreta – 
conjunto). - 4656/2
Volvo FH, 2005, prata. Tratar com Sergio: (11) 
7864-6955 e ID – 80*62169. Aceita troca
VW Constelation 19320, 2006/2006, branco, 
pneus novos, ótimo estado, revisões em dia. Tra-
tar 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 no-
vos. Preço: R$ 210 mil. Tratar com Delmiro (TNor-
te): (11) 99935-7917
Axor 2035, branco, 2007/2008. Tratar com Sil-
vana 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 – Ex-
ceto carreta – Valor: R$ 140.000,00. Contato: (11) 
95796-9774 – Eduardo Falcão
Caminhão Volvo FM370 – ano 2013/2014  - Au-
tomático – 770.000 km – 4 x 2 Teto Baixo Branco - 
Exceto carreta. Contato: (11) 95989-7067 – Curis-
co  (11) 94747-0952 - Aroldo
Scania R440 2012/2013 – Cor prata, ótimo esta-
do de conservação – R$ 250.000,00 – Contato: 
(11) 98549-1571 – Barbarelli
Caminhão Iveco Stralis 380 toco 2008/2009 bran-
co. R$ 89 mil. Contato Rodrigo (11) 9 6141-1061.

Fiat Fioriono Ano. 2013 Ar condicionado, vi-
dro 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)
Chevrolet Montana – 2016/2017 47.000km Con-
tato – Zoio SJC – (012) 98131-7810 – (012) 99661-
4628 - Valor R$ 35.000,00
Saveiro Trend 2009, prata, equipado com direção 
hidráulica, alarme, rodas de magnésio, trava e vi-
dros elétricos. Preço: R$ 23 mil. Tratar com Fran-
cisco (11) 99454-9337 e 2861-0196
Saveiro Pepper– ano 2019/2019  - 22.075Km – 
Valor R$ 60.000,00. Contato: (11) 98390-1752 – 
(11) 7813-1303 – Marcio Vidahi

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

Casa - vendo em Porto Real/RJ. 300m2 de terre-
no c/ 111m2 de área construída. 3 dorms., 2 suí-
tes, 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 
– 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 asfalta-
da.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 San-
to 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 ava-
randado com churrasqueira, saída para os 3 dor-
mitórios 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 Pau-
lo (11) 9 – 9480-8508.
Chácara – Rio de Janeiro , 2mil m² município 
Tangua próximo à região dos lagos, 2 casas c/ 
laje, fruteiras, suíte, poço artesiano. Valor - R$ 
480.000,00. Tratar com Paulo (11) 9 – 9480-8508.
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