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Setembro foi o 
melhor mês do ano
Considerado o melhor mês do ano, a indústria automobilística  
fechou o mês de setembro como o melhor trimestre de 2020.

[  DESTAQUE ]
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Palavra do Presidente

Apesar de tudo que estamos enfrentando na área da saúde, não deixa de ser um alívio a 
recente notícia da recuperação da indústria automobilística brasileira nesse mês setembro.

Os resultados de setembro consolidam a recuperação do terceiro trimestre, trazendo certo 
conforto a toda cadeia automotiva e, sem sombra de dúvidas, para nós, cegonheiros.

Nesta edição destacamos os desafios da segurança na internet para crianças, os pequenos 
hábitos que influenciam no aumento da conta de luz e os golpes mais comuns nesses tem-
pos de pandemia.

Destacamos também uma matéria sobre relacionamentos abusivos, quando a vítima é a 
mulher e o agressor o homem. Este tipo de relacionamento cresceu muito nessa pandemia 
devido a uma convivência maior entre os casais, que passaram a ficar a maior parte do 
tempo sob o mesmo teto.

Quero destacar ainda a homenagem para nosso colega cegonheiro Gilberto Alves de Lima, 
conhecido como Gil, que partiu recentemente, deixando saudades e boas lembranças. Nos-
sos sentimentos aos familiares e amigos. 

Boa leitura!
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Presidente: Jaime Ferreira dos Santos
Vice-Presidente: José Ronaldo Marques da Silva
Secretário Geral: Douglas Santos Silva
Secretário de Finanças: Aroldo Neves de Lima
Diretor Regional: Márcio Galdino da Silva
Primeiro Secretário: José Luis Pfeifer
PrimeiroTesoureiro: Silas Ramos de Souza

Diretores Executivos Efetivos
Antônio Bezerra Dantas
José Murialdo Generoso Junior
Antenor Garibaldi
Benvindo Gonçalves
Gilmar Donizete da Silva

Diretores Executivos Suplentes
Fabio Pio dos Santos
Ronaldo Almeida de Souza Aranha
André Martins Alves
Gustavo Henrique Silva do Carmo
João Aparecido Petines
Marcos Leandro Roque
Adalberto Amaral Barbosa
Elias Bsaibis Fazan
Ednilson Azevedo Bitencourt

Conselho Fiscal Efetivo
José Vicente Bonetti
Adilson Roberto Bento
Josimar Lincon de Freitas

Conselho Fiscal Suplente
Ronaldo Marques da Silva
Luiz Eugenio Baldin Golgatto
Fabio Mendes da Silva

Jornalista Responsável
José Nogueira do Nascimento
Mtb 15.211

Editoração de Arte e Produção Gráfica
Alexandre Nobre

Editor
José Nogueira do Nascimento

Publicidade
Ítalo Rocha Nogueira

Redação
José Nogueira do Nascimento

Revisão
Luiz Augusto Lima

Fotografia
Ítalo Rocha Nogueira

Impressão Gráfica
Gráfica e Editora Referência

Tiragem
6.000 exemplares

Endereço
Rodovia Ligação Imigrantes/Anchieta, 114
CEP.: 09842-095 – São Bernardo do Campo-SP 
Fone: (11) 4103-0204
www.sinaceg.com.br 
revistacegonheiro@sindicatodoscegonheiros.com.
br eventosconexao@outlook.com

Revista Mensal dirigida aos Cegonheiros.
As opiniões dos artigos assinados e dos entrevis-
tados são de seus autores e não necessariamen-
te as mesmas da Revista Cegonheiro.
A elaboração de matérias redacionais não tem 
nenhuma vinculação com a venda de espaços 
publicitários. Os anúncios são de responsabilida-
de das empresas anunciantes.

Ano 18 - edição no 222 - outubro 2020

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 campanha Outubro Rosa tem o objeti-
vo de alertar a população feminina sobre 
os cuidados com a saúde que vão muito 
além da prevenção do câncer de mama.
Esses cuidados são importantes para con-
trolar os fatores de risco e estimular a 
prevenção. Adotar algumas medidas sim-
ples, como ter uma alimentação saudável 
e uma boa noite de sono, são fatores que 

Outubro 
Rosa:  

reduzem o risco de desenvolver doenças 
como o câncer de mama e muitas outras.
Alimentação saudável, prática de exercí-
cios físicos, evitar o estresse, dormir bem, 
cuidar da saúde mental, se preocupar 
com a autoestima, cuidar da saúde bucal 
e não abrir mão de vitaminas e compos-
tos essenciais para o corpo são cuidados 
importantes que devem ser tomados.

mês de cuidados com a saúde da mulher





transauto.com.br

sp
ar
ks
br
ai
n.
co

m

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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Agenda

Mais de 200 pessoas estiveram presentes em 
um café da manhã realizado no último dia 18 
de setembro na Cooperceg (Cooperativa de 
Consumo dos Cegonheiros), localizada à rua 
dos Feltrins, 1401 – Bairro Demarchi, em São 
Bernardo do Campo, onde foi apresentado o 
Novo Actros, o caminhão mais inovador do 
Brasil.
Estiveram presentes diretores do SINACEG 
(Sindicato Nacional dos Cegonheiros), da Co-
operceg / Sicoob Credceg, além de associa-
dos, motoristas e demais clientes.
Na ocasião, os convidados tiveram a oportuni-
dade de conhecer o Novo Actros e se informar 
sobre todas as novidades do caminhão mais 
seguro do Brasil. Poucos meses após o seu lan-
çamento no mercado brasileiro, o extrapesado 
“Novo Actros” foi eleito o melhor caminhão do 
ano na edição de 2020 do Prêmio REI – Reco-
nhecimento à Excelência e Inovação, tradicio-
nal iniciativa da “Automotive Business”, mídia 
especializada no setor automotivo.

Divena apresentou o Novo Actros 
em sua oficina de pequenos reparos na Cooperceg

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

Regionais:

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:
Jaime Ferreira dos Santos

Sede Central:

www.sinaceg.com.br

SINDICATO NACIONAL 
DOS CEGONHEIROS

São José dos Campos – São Paulo
Rua Ernesto Júlio Nazaret, 201 Vila 
Tesouro
Cep: 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

Casa de Apoio dos Cegonheiros

Diretores do 
SINACEG, 
associados 
e parceiros 
estiveram 
presentes

O Novo Actros iniciou sua comercialização 
em agosto com grande inovação, como o 
MirrorCam, sistema que substitui os retro-
visores convencionais por câmeras digitais 
e faz desse Mercedes-Benz o primeiro cami-
nhão sem retrovisores externos do Brasil.

Os convidados  
tiveram a  

oportunidade de 
conhecer o  

Novo Actros
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Criança

Jogos, tarefas escolares, redes sociais, 
contato com os amigos e familiares. Os 
meios digitais se tornaram ferramentas 
muito utilizadas no período de distancia-
mento social causado pela pandemia do 
coronavírus (Covid-19), principalmente 
para as crianças e adolescentes. Mas, 
com tanto conteúdo disponível e aces-
sível, os pais e responsáveis também 
enfrentam diariamente desafios como o 
excesso de exposição às telas, qualidade 
do conteúdo e, principalmente, a segu-
rança na internet.
Segundo dados da pesquisa “TIC Kids 
Online Brasil”, em 2019 cerca de 24,3 
milhões de crianças e adolescentes com 
idade entre 9 e 17 anos acessavam a 
internet no Brasil, o que corresponde 
a 86% do total de pessoas nessa faixa 
etária. Segundo a gerente de Tecnologia 
Educacional do Marista Escolas Sociais, 
Caroline Serqueira, o momento é de 
acompanhamento dos comportamentos 
das crianças e adolescentes. “Muitas ve-
zes as crianças e adolescentes acabam 
utilizando os meios digitais para se colo-
car perante amigos e seguidores. Porém, 
mesmo que seja para se posicionar dian-

Os desafios  
da segurança na internet 
para crianças e adolescentes

te de algum tema ou para expor a sua 
imagem, é importante estar atento às 
armadilhas que podem surgir nos meios 
digitais”, reforça.

Cultura digital e diálogo

O consumo da internet está diretamente 
ligado a uma cultura digital, que ainda é 
muito recente, principalmente para os 
adultos. “As crianças e adolescentes já 
têm mais facilidade com o acesso, en-
quanto muitos pais migraram de outros 
meios, viram a entrada dos computado-
res na rotina do trabalho, por exemplo. 
Por isso, podem não acompanhar com 
tanta facilidade o acesso das crianças e 
adolescentes”, afirma Serqueira.
Para a especialista, o diálogo é a melhor 
opção. “Manter uma rotina de acompa-
nhamento dos acessos e de conversas, 
separar um tempo para ficar online e ver 
quais conteúdos eles mais gostam pode 
colaborar nessa percepção”, revela.
Para contribuir com a rotina dos pais e 
responsáveis, a especialista dá dicas de 
como reforçar a segurança digital nesse 
período de distanciamento social:

1) Mantenha uma rotina
 Com as aulas online e demais ativida-

des, é legal mostrar para as crianças 
e adolescentes que eles têm horários 
e tarefas para cumprir. As atividades 
podem ser escritas em um papel fixa-
do na geladeira ou em um mural para 
facilitar o acesso. É interessante incluir 
sugestões de brincadeiras e livros para 
ler, que podem ser incluídos na rotina.

2) Separe um tempo on-line com eles
 Muitas crianças e adolescentes po-

dem contar ou relatar algo visto na 
internet. Separe um tempo para olhar 
os canais que eles gostam, ver víde-
os que eles acessam, jogar com os 
aplicativos que utilizam. “Crie rotinas 
saudáveis para o uso de equipamen-
tos e aplicativos digitais, estabeleça 
regras de segurança e aproveite op-
ções de controle parental que os sis-
temas operacionais dos dispositivos 
oferecem, colocando filtros e senhas, 
quando necessário. Também estabe-
leça momentos de desconexão e con-
vivência familiar”, afirma Caroline.

3) Mantenha os dispositivos em 
ambientes coletivos

 Manter computadores e tablets em 
ambientes comuns, como sala ou 
cozinha, pode facilitar o acompanha-
mento das atividades diárias, e até 
contribuir para a troca de diálogo 
sobre o que é acessado. Conhecer 
e saber com quem ele está jogando 
ou conversando on-line. “As crianças 
e adolescentes precisam reconhecer 
que seus responsáveis podem apoiá-
-los em qualquer dúvida ou situação”, 
reforça Caroline.

Pais e 
responsáveis 
devem 
redobrar a 
atenção com o 
conteúdo que 
os filhos estão 
acessando na 
internet



Em tempos desafiadores, o destino escolhe os mais corajosos para 
enfrentar desafios e carregar esperança. Para reconhecer a sua bravura, 
uma Edição Especial do R450 6x2 e R410 4x2 à altura da sua coragem.

Scania. Há 63 anos encarando jornadas épicas.

• Até 15% de economia de combustível

• Design único e entregáveis exclusivos de conforto e segurança

• PMS Premium Flexível com desconto exclusivo de 15%

• Treinamento online aplicado pela Scania e sessões de Driver Coaching 

• Primeira parcela do financiamento em 2021*

Acesse

www.HEROISDAESTRADASCANIA.COM.BR

e faça parte dessa jornada épica.

Edição Limitada de 350 unidades, sendo 300 unidades do RH450 6x2 e 50 unidades do RH410 4x2. 
Compra limitada a 2 unidades por cliente. *Financiamento com Scania Banco: compre seu caminhão 
com 6 meses de carência sem intermediárias. Sujeito à aprovação de crédito.

www.codema.com.br /codemascania /codemascania

São Bernardo do Campo - SP - Av. Nicola Demarchi, Nº 601 
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As contas de luz estão cada vez mais ca-
ras, e o consumo devido ao isolamento 
social para muitas residências aumentou 
pelo maior número de pessoas traba-
lhando em home office. Recentemente, 
a Enel anunciou um aumento médio de 
4,23% para consumidores de 24 municí-
pios de São Paulo e a Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) aprovou em 
agosto a volta dos cortes de energia por 
falta de pagamento para consumidores 
residenciais e comerciais em meio a pan-
demia. Em números exatos, os clientes 
em alta tensão terão um aumento de 
6%, enquanto os de baixa tensão, 3,58%.
Economizar energia é um fator essencial 
para o balanço financeiro das residências 
e para tornar mais sustentáveis nossas 
ações, e existem sete mitos sobre o con-
sumo de energia doméstico que o consu-
midor precisa saber. O especialista em efi-
ciência energética da “W-Energy”, Wagner 
Cunha Carvalho, desvenda hábitos que no 
cotidiano, seja em momentos de trabalho 
ou lazer, passam despercebidos e influen-
ciam no valor das contas de luz.

1 – Aparelhos conectados na tomada, 
desligados, não consomem energia: 

 Os eletrodomésticos como televisão, 
modem de internet, micro-ondas, 
equipamentos de TV à cabo, compu-
tadores etc., por mais que estejam em 
“stand by” ou desligados, consomem 
energia na tomada. Esse consumo é 
mínimo, mas se somar todos os apa-
relhos de uma casa, pode representar 
até 15% do valor da conta de luz.

2 –  Chuveiro é o aparelho que mais 
consome energia na casa:

 Ele é um dos grandes vilões da con-
ta de luz e consome muita energia 
quando ligado, principalmente no 
modo inverno. No entanto, a longo 
prazo, a geladeira ganha no consumo 
mensal, pois precisa de mais energia 
para manter o seu funcionamento. 

Pequenos hábitos  
influenciam na alta da conta de luz

Serviço

O ideal é prestar atenção na tem-
peratura do chuveiro e evitar tomar 
banhos demorados. Para as crianças, 
use um “timer” de 5 minutos, como 
um desafio positivo.

3 – Aparelhos com tensão 220V gastam 
menos energia:

 A tensão dos aparelhos não influen-
cia na conta de luz. O consumo de 
eletrodomésticos de 110v como de 
220v são equivalentes. O que real-
mente influencia é a potência do 
aparelho. Vale lembrar também de 
verificarmos o Selo Procel de Eco-
nomia de Energia, e priorizarmos os 
mais eficientes de categoria A. Os 
aparelhos de 220v contam com uma 
vida útil maior, mas é preciso ter 
cuidado para não ligar aparelhos de 
110v em tomadas de 220v, pois isso 
pode queimá-los ou danificá-los.

4 – É seguro utilizar e carregar o celular 
simultaneamente:

 Apesar dos aparelhos celulares passa-
rem por testes rigorosos de segurança, 
não é adequado utilizá-lo enquanto o 
carrega na tomada. Isso porque a ba-
teria do aparelho pode superaquecer 
e gerar uma explosão, ou então o cabo 
gerar um curto e princípios de incên-
dio. Já vimos diversos casos divulgados 
na mídia e todo cuidado é mínimo.

5 – O tipo de lâmpada não influencia 
muito na conta de luz:

 Um ponto esquecido nas residências 
é o tipo de iluminação dos ambien-
tes. Lâmpadas decorativas podem 
consumir bastante energia sem per-
cebermos. A tecnologia LED (Light 
Emitter Diode), hoje em dia é uma 
das mais eficientes e contribui muito 
para redução do consumo. Podem 
ser até 10 vezes mais econômicas do 
que outros tipos de lâmpadas.

6 – O consumo de água não tem rela-
ção com a conta de luz: 

 Nas residências, o consumo de água e 
luz possui uma relação direta. O chu-
veiro elétrico, torneiras elétricas, má-
quinas de lavar roupas e lavar louças, 
consomem os dois recursos simultane-
amente. Em apartamentos, por exem-
plo, é necessário o uso de uma bomba 
de funcionamento elétrico para levar a 
água da rua até a caixa d’água. Quando 
economizamos água, também econo-
mizamos energia e vice-versa.

7 – A posição do ar-condicionado não 
influencia na conta de luz:

 Posicionar o aparelho de ar-condicio-
nado na parte superior dos cômodos 
é mais indicado. Isso porque o ar 
quente do ambiente é menos denso, 
e, quando sobe, é resfriado e depois 
desce frio. Assim, é importante que 
o aparelho fique em um lugar onde o 
sol não incida diretamente, para faci-
litar a convecção térmica.

Sobre Wagner Cunha Carvalho: Especialista 
em eficiência hídrica e energética, à frente da 
W-Energy, maior empresa de economia de água 
e energia do mundo. Professor, empresário e 
palestrante, pesquisou inovações tecnológicas 
em 15 países e treinou mais de 18 mil pessoas 
nos últimos 2 anos. Site: www.wenergy.com.br

Economizar energia 
é sempre bom  
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Mercado

A Associação Nacional dos Fabricantes 
de Veículos Automotores (Anfavea) di-
vulgou os números do setor no último 
mês, melhor do ano em produção e 
vendas. Setembro fechou o melhor tri-
mestre do ano, após os sucessivos re-
cordes negativos do segundo trimestre, 
altamente impactado pela pandemia do 
novo coronavírus. Faltando três meses 
para o encerramento do ano, a entida-
de refez suas projeções para 2020, in-
dicando um cenário menos pior do que 
aquele apresentado na metade do ano, 
no auge da quarentena e da imprevisi-
bilidade, quando se previam quedas de 
40% ou mais. 
Apesar da recuperação dos últimos me-
ses, as novas projeções ainda apontam 
fortes quedas em todos os indicadores. 
A produção estimada para o fim do ano é 
de 1,915 milhão de unidades, queda de 
35% sobre 2019 e pior ano desde 2003. 
A expectativa da Anfavea para o merca-
do interno de autoveículos novos (auto-
móveis, comerciais leves, caminhões e 

Setembro
foi melhor mês do ano

ônibus) é de 1,925 milhão de unidades 
licenciadas no ano, queda de 31% e pior 
resultado desde 2005. 
Nas exportações, estima-se o envio to-
tal de 284 mil unidades, 34% a menos 
que no ano anterior, pior volume desde 
1999. Para o setor de máquinas agrícolas 
e rodoviárias, as projeções são um pou-
co melhores, com crescimento de 5% 
nas vendas, mas quedas de 4% na pro-
dução e de 31% nas exportações. 
“Não deixa de ser um alívio diante do 
quadro que vislumbrávamos no começo 
da pandemia, e creditamos isso sobretu-
do à gigantesca injeção de dinheiro feita 
pelo Governo Federal por meio do auxí-
lio emergencial, que fez a economia girar 
de forma mais rápida do que o espera-
do”, explica o Presidente da Anfavea, Luiz 
Carlos Moraes. “Mesmo assim, teremos 
uma queda dramática de todos os resul-
tados da indústria em 2020, ainda que o 
último trimestre seja razoável como foi o 
terceiro”, acrescenta. 

Setembro ficou 11% abaixo  
do mesmo mês em 2019

Os resultados de setembro consolidaram 
a recuperação do terceiro trimestre, tra-
zendo certo alívio a toda a cadeia auto-
motiva. A produção de 220.162 autoveí-
culos foi 4,4% superior à de agosto, mas 
11% menor que a de setembro de 2019. 
No acumulado dos nove meses, o recuo 
é de 41,1%. O mercado interno fechou o 
mês com 207.710 unidades licenciadas, 
alta de 13,3% sobre o mês anterior, com 
retração de 11,6% sobre o mesmo mês 
do ano passado (queda acumulada de 
32,3% no ano).
O que ajuda a derrubar os números de 
produção é o fraco desempenho das 
exportações, que mesmo no último tri-
mestre não conseguiram repetir os ní-
veis dos primeiros três meses do ano, 
projetando para 2020 o pior resultado 
deste século. Em setembro foram em-
barcados 30.519 autoveículos, alta de 
8,5% sobre agosto e queda de 16,7% 
sobre setembro de 2019 (encolhimento 
de 38,6% no ano).
Para o último trimestre do ano, a Anfavea 
espera números similares aos de setem-
bro. “Se por um lado há sinais positivos, 
como a redução dos casos de Covid-19, o 
alto interesse pelo transporte individual 
e o tradicional aquecimento do mercado 
no fim do ano, por outro há riscos como 
a redução do auxílio emergencial, a que-
da no nível de renda, a alta do desem-
prego e o aumento da inflação”, exem-
plifica Luiz Carlos Moraes.

Rua em obras

Revista Cegonheiro 12

Os resultados de setembro 
consolidam a recuperação 
do mercado do terceiro 
trimestre e trazem alivio

Melhor mês do ano  
em produção e vendas
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Homenagem

“Saudades e boas lembranças é o que 
nos sustentam com a falta que ele faz!” 
É o que podemos ouvir dos familiares de 
Gilberto Alves de Lira, conhecido como 
“Brilhoso”, “Gil” ou “Giba” pelos amigos.
Gilberto Alves de Lira, nascido na cidade 
de São Bernardo do Campo, trabalhava 
como feirante junto com seu pai e so-
nhava um dia ser caminhoneiro. Extre-
mamente ativo, sincero e carinhoso com 
a família, Gil gostava de caminhão desde 
criança.
Ainda jovem, surgiu a oportunidade de 
trabalhar como cegonheiro e não pensou 
duas vezes. Com garra e determinação, 
seguiu essa profissão e foi longe. Tempos 
depois, conheceu a paixão de sua vida, 
Fátima, com que teve dois filhos: Tatiane 
e Diego.
Tatiane fez faculdade de Turismo e segue 
carreira em sua área, onde permanece 
até hoje. Diego formou-se em Publicida-
de e Propaganda e não seguiu a carreira 

Só boas  
lembranças!

do pai. Montou uma empresa de trans-
porte e hoje trabalha por conta.
Durante sua trajetória, Gil superou vários 
problemas de saúde e uma grande perda, 
que foi o falecimento do pai, que era seu 
melhor amigo – sr. Nino. Sempre gentil, 
carinhoso e prestativo, Gil era também 
um grande defensor dos animais.
Tinha seus animais de estimação e, quan-
do encontrava nas ruas algum “bichinho” 
passando por maus tratos, já o socorria, 
levava para casa e cuidava com todo ca-
rinho. Nas horas vagas, gostava de ver 
televisão e acompanhar as pregações do 
Padre Alessandro. Todo seu amor e fé vi-
nham de sua devoção a Nossa Senhora 
Aparecida.
Há pouco tempo, Gil foi submetido a uma 
cirurgia cardíaca e não resistiu. O homem 
amoroso e amado por todos partiu, dei-
xando sua esposa Fátima, os filhos Tatia-
ne e Diego e o neto Henry, de 13 anos de 
idade.

Painel recebe 
novas opções  
de acabamento

Tatiane e Diego com Gilberto em uma  
das viagens quando crianças

Gilberto comemorando o último Dia dos Pais

Quatro gerações: sr. Nino, Gilberto,  
Diego e o neto Henry ainda de colo

Gilberto com a nora Gabriela

Da esquerda para direita:  
Tatiane, Gilberto, Fátima e Diego





Relacionamentos abusivos: 
saiba como agir diante deles

Comportamento

Créditos:
Dra. Aline Machado Oliveira é 
médica psiquiatra e especialista em 
Psicologia Clínica Junguiana e Ana-
lista Junguiana em formação pelo 
Instituo Junguiano do Rio Grande 
do Sul. Membro da Associação de 
Psiquiatria do Rio Grande do Sul e 
da Associação Brasileira de Psiquia-
tria, e atua há mais de 9 anos com 
psiquiatria clínica e psicoterapia.

Estudos relatam que 3 a cada 5 mulheres 
já viveram um relacionamento abusivo, 
mas não é só na relação homem mulher 
que isso acontece. O abuso pode ocorrer 
de diversas formas: de pai para filha, de 
filho para pai, de filha para mãe, entre 
casais homoafetivos, entre outros.

E o que são relacionamentos abusivos?

São aqueles em que há vítima e agres-
sor. Acontece a partir do momento em 
que alguém tenta dominar o outro fisi-
camente ou por artifícios psicológicos e 
emocionais. Neste momento, o relacio-
namento deixa de ser saudável e pode 
inclusive evoluir para  um relacionamen-
to doentio e perigoso, resultando em cri-
mes passionais, por exemplo.
O agressor tende a querer dominar tudo 
o que for possível na vida da outra pes-
soa; tentando controlar as amizades, o 
modo de se vestir, o uso do celular e das 
suas redes sociais.
O abuso dentro de um relacio-
namento, não se restringe 
à violência física, mais 
fácil de ser detectada, 
seja no meio familiar 
ou social, mas ele 
existe sempre que 
há a violência psi-
cológica, mais difícil 
de identificar e cujo 
manejo é bem mais 
complexo e demo-
rado.

Em qualquer situação, mas principal-
mente através do abuso psicológico, o 
agressor obtém poder sobre a outra pes-
soa, usando de controle e manipulação 
emocional.
Segundo a Dra. Aline Machado Oliveira, 
psiquiatra e psicoterapeuta Junguiana, 
uma das primeiras coisas que um agres-
sor faz em um relacionamento abusivo é 
destruir a autoestima da outra pessoa. 
Ela explica que a autoestima da vítima 
é afetada drasticamente e pode ser des-
truída quando o agressor usa de jogos 
psicológicos com frases de acusação 
como: “ela faz isso porque quer” ou “ela 
sempre foi assim, só está se fazendo de 
vítima” , a fim de manipular a realidade.
A chantagem emocional é um artifício 
muito usado para a manipulação e, geral-
mente, é de difícil identificação. O chanta-
gista conhece os pontos fracos da vítima 
e se utiliza de sentimentos como o medo 
e a culpa para manipular as pessoas e al-
cançar os seus objetivos. Também é pre-

ciso observar que nem sempre o ma-
nipulador tem consciência 

de que pratica a chanta-
gem emocional.

Hoje em dia é bem mais comum a violên-
cia doméstica quando a mãe ou o pai é a 
vítima de filhos adolescentes que, muitas 
vezes, usam de agressão física. Mas não 
para por aí: além das agressões físicas, o 
abuso psicológico e a manipulação tam-
bém se fazem presentes nestes casos. 
Ocorrem comumente a chantagem emo-
cional e a agressão verbal. Acusações 
como: “você acabou com a minha vida” 
ou “você só me faz passar vergonha” en-
tre outras, são apelativas e até teatrais.
Não é fácil sair de um relacionamento 
abusivo, ainda mais quando já é um rela-
cionamento de longa data. A pessoa que é 
vítima de um relacionamento abusivo pre-
cisa de ajuda profissional que possa auxi-
liá-la a identificar o problema e superá-lo, 
principalmente quando esses relaciona-
mentos deixam traumas mais profundos 
e que afetam uma ou mais áreas da vida.
Relacionamentos são sempre um desafio 
e, para termos relacionamentos saudá-
veis, é preciso impor limites ao outro e 
entendermos que nós também precisa-
mos de limites. Isto implica inclusive sa-
ber lidar com as relações quando dete-
mos alguma posição de poder, explica a 
especialista Dra. Aline Machado Oliveira.

Aprender a dizer “não” é necessário, e 
saber aceitá-lo também.

A cada 5 mulheres, 3 já 
viveram relacionamento 

abusivoRevista Cegonheiro 16
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Variedades

sociais como empregos e economia 
e também do Projeto BR do MAR. Os 
participantes consideraram a reunião 
importante e produtiva. Eduardo Bol-
sonaro além de político e empresário 
é advogado. Possui especializações em 
Políticas Públicas e em Empreendedo-
rismo pela Fundação Getúlio Vargas de 
São Paulo.

Todo cuidado é pouco em 
situações de neblina ou cerração

Eduardo Bolsonaro, no centro da foto, de camiseta preta

Márcio Galdino, Ladislau e Boizinho

Encontro de 
relacionamento No último dia 9 de setembro o SINA-

CEG (Sindicato Nacional dos Cego-
nheiros), teve a honra de receber uma 
visita Ilustre, o sr.Ladislau Smaniotti. 
Ladislau, cegonheiro das antigas cheio 
de experiência e muitas histórias rele-
vantes envolvendo colegas da profis-
são e grandes amigos com quem se 
relaciona até hoje. Recepcionado por 
Boizinho e Márcio Galdino, Ladislau, da 
antiga CTV,  não escondeu a alegria e a 
satisfação da importância do encontro.

Revendo 
amigos

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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Recentemente, parte da diretoria do 
SINACEG (Sindicato Nacional dos Cego-
nheiros) participou de um café da ma-
nhã no hotel Pampas Palace, em São 
Bernardo do Campo, com a presença do 
deputado federal Eduardo Bolsonaro.
O encontro de relacionamento serviu 
para tratar não só de assuntos relati-
vos ao transporte, mas sobre questões 

O pré-candidato a vereador por São Ber-
nardo do Campo/SP Paulo Lopes, conhe-
cido como Paulo Chuchu, visitou nos últi-
mos dias de setembro a sede do SINACEG 
(Sindicato Nacional dos Cegonheiros), 
onde foi recebido por parte da diretoria.
Na oportunidade, os diretores do SINA-
CEG consideraram a visita de grande im-
portância, não só como relacionamento, 
mas também pela troca de conhecimen-
tos, com informações privilegiadas sobre 
os planos de governo do pré-candidato 
Paulo Chuchu para o município de São 
Bernardo do Campo.

Paulo Chuchu visita o SINACEG

Da esquerda para direita, 
de camisa xadrez, Paulo 
Lopes, conhecido como 

Paulo Chuchu
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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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Segurança

A pandemia, além de todos os proble-
mas e caos que provocou, trouxe ainda 
mais um dilema e que vem aumento a 
cada dia. Trata-se dos golpes virtuais, 
que aumentaram consideravelmente. 
São dois os fatores que contribuíram 
para esse cenário. Um é a falta de esta-
belecimentos abertos, que trouxe uma 
desculpa perfeita para os golpistas, faci-
litando inclusive sua justificativa para re-
querer dados e informações à distância.
O segundo, podemos dizer que também 
foi causada pelo aumento do desempre-
go, que fez com que pessoas pensassem 
em alternativas para aferir renda, sendo 
que infelizmente, parte delas terminou 
seguindo para o caminho dos crimes.
Dentro desse contexto, os golpes mais 

Os golpes mais 
comuns em tempos de 
pandemia

comuns envolvendo tecnologia que 
ocorreram na quarentena envolvem, 
além de cartões de crédito, o “phishing”, 
WhatsApp clonado, golpe do motoboy, 
leilão falso e o auxílio emergencial falso.
Em boa parte dos casos, o prejuízo geral-
mente ocorre entre pessoas mais velhas, 
por entenderem menos de tecnologia, o 
que as tornam um alvo mais fácil.
Por isso, o ideal é sempre verificar quem 
é o remetente dos e-mails que chegam 
na caixa de entrada. Não compre em 
sites de leilões terminados em “ponto 
com”, opte pelos “ponto com ponto br “. 
Jamais compre em sites que tenham em 
sua url .com/br e o mais importante: não 
confidenciar a senha, ou o número de 
seu cartão, para ninguém, em hipótese 
alguma. Checar as informações, e ava-
liações, de onde está fazendo a compra 
também ajudam a se prevenir das dores 
de cabeça.

Mesmo com tanta tecnologia disponível, 
inclusive para coibir a ação de golpistas, 
os bancos ainda são falhos porque não 
oferecem a segurança necessária para o 
consumidor. Essas instituições não pos-
suem interesse em investir para evitar 
esse transtorno, que modificaria consi-
deravelmente a estrutura. Preferem ar-
car com o eventual prejuízo de uma ação 
judicial.
A principal legislação que existe neste sen-
tido, e que regulamenta essas relações, é 
o Código de Defesa do Consumidor, que 
protege o cidadão perante eventuais fa-
lhas no produto, ou serviço, oferecido 
pelas empresas. Por essa razão, é sempre 
bom tomar cuidado com e-mails, mensa-
gens eletrônicas e nunca compartilhar o 
acesso ao cartão de crédito e conta cor-
rente, esclarece o advogado especialista 
que atua nessa área há mais de sete anos, 
Pedro Henrique Moral.

Golpes virtuais 
aumentam a 
cada dia

Auxílio emergencial na mira dos bandidos
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AJUDE. DOE.
amigosdobem.org

O Sertão Nordestino é hoje a região do 
país com maior vulnerabilidade para 
enfrentar os efeitos da pandemia.
Milhares de pessoas, neste momento, 
enfrentam a fome, a sede e falta total 
de estrutura de saúde em povoados 
isolados.

SE ESTÁ DIFÍCIL PARA NÓS,
IMAGINE PARA ELES!

Utlize o QR code
para fazer sua doação
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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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CEGONHEIRO, PROTEJA VOCÊ
E A SUA FAMÍLIA.

CORONAVÍRUS
COVID-19
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O Sinaceg (Sindicato Nacional dos Cegonheiros) tem à disposição dos seus associados e motoristas, o Departamento de Licenças, 
específi co para dar entrada na documentação para a retirada de Licenças Estaduais de acordo com as normas  exigidas pelo DER 

Autorização para o tráfego de veículos com carga especial

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) 3622-0529
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 Santa Catarina, Minas Gerais, Tocantins, Paraná, R.G. do Sul, Goiás e São Paulo (41) 3385-8245
São José dos Campos / São Paulo Rua: Ernesto Júlio Nazaret,201 Vila Tesouro

 Licenças Estaduais (12) 3906-0807

Santa Catarina (Licença Estadual)

-Documento Cavalo Mecânico e Carreta

Goiás (Licença Estadual)

-Documento Cavalo Mecânico e Carreta

São Paulo (Licença Estadual)

-Documento Cavalo Mecânico e Carreta

R. Grande do Sul (Licença Estadual)

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

Minas Gerais (Licença Estadual)

-Documento Cavalo Mecânico e Carreta
-Procuração (retirar no Sindicato)
-Contrato Social (pessoa jurídica)
-CPF e RG (pessoa física)

Rio de Janeiro (Licença Estadual)

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

LICENÇAS

ONDE TIRAR AS LICENÇAS

ATENÇÃO MOTORISTAS

Licenciamento São Paulo 2020

CAMINHÕES
Final de Placa Mês do 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 

Bahia (Licença Estadual)

-Documento do Cavalo Mecânico e Carreta

1 e 2 Setembro

 3, 4 e 5 Outubro

 6, 7, e 8 Novembro

 9 e 0 Dezembro

1 Abril

 2 Maio

 3 Junho

 4 Julho

 5 e 6 Agosto

 7 Setembro

 8 Outubro

 9 Novembro

 0 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 au-

tenticada)
- Comprovante de endereço – pessoa física (xerox autenticada)

Pernambuco (licença estadual)

Alagoas

- Documento Cavalo
- Documento Carreta
- Contrato Social
- Documento do proprietário da empresa

Pará

- Documento Cavalo
- Documento Carreta
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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 – conjun-
to)

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

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

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

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

Classificados

Carretas

Automóveis / Moto

Imóveis

Caminhões

www.sinaceg.com.br/classificados
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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






