
Revista Cegonheiro 1

revistarevista

227
edição

Mulheres 
Competentes e criativas elas se 
destacam nas mais variadas profissões

MARÇO/2021
PUBLICAÇÃO MENSAL
ANO 19



Revista Cegonheiro2

palavra do presidente

Apesar da grave situação na área da saúde e na economia, ain-
da nos restam motivos para comemorar, como foi a data do Dia Internacional da Mulher, 
no último dia 8 de março.
Em nosso meio, apesar de sermos uma categoria composta por 99% de homens, se desta-
cam algumas guerreiras que se sobressaem no seu trabalho, que desempenham com esfor-
ço e dedicação. É o caso da Janete Lima Cavalcanti, primeira diretora mulher da Cooperceg 
(Cooperativa de Consumo dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Transportes de 
Veículos), em São Bernardo do Campo/SP.
Outro motivo foi o resultado do mês de fevereiro no setor de caminhões. A produção de 11,8 
mil unidades foi 37,9% maior que em janeiro, e 29,3% maior que em fevereiro de 2020.
Nessa edição, você pode acompanhar várias dicas sobre o Imposto de Renda 2021. É bom 
lembrar que o prazo para envio é até 30 de abril.
Devemos continuar firmes e fortes nessa luta contra o coronavírus, não descuidando do 
uso de máscaras, lavando as mãos sempre que possível ou utilizando álcool 70% ou gel, e 
mantendo o distanciamento social.

Boa leitura!
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Quer baixar o app da revista no 
seu celular ou tablet? Use um 
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SINACEG na era digital
Estamos nas redes sociais, vejam como acessar:

Com investimentos de R$ 25 bilhões nos 
próximos nove anos, a Bravo Motor Com-
pany vai instalar uma fábrica de veículos 
elétricos e packs de baterias na Região Me-
tropolitana de Belo Horizonte. As obras te-
rão início no segundo semestre, e as ope-
rações a partir de 2023.
O acordo firmado com o governo do Estado 
de Minas Gerais prevê a produção estimada 
para 2024 de 22.790 unidades de veículos 
e 43.750 de unidades de packs de baterias.

O projeto prevê ainda aportes em outras 
fases e regiões de Minas Gerais, incluindo 
a produção de baterias de lítio. A previsão 
é que sejam gerados 13.813 empregos di-
retos e indiretos.
Leia mais: RMBH vai ganhar fábrica de ve-
ículos elétricos da Bravo Motor Company 
- Diário do Comércio Em: https://diariodo-
comercio.com.br/economia/rmbh-vai-ga-
nhar-fabrica-de-veiculos-eletricos-da-bra-
vo-motor-company

Região Metropolitana de Belo Horizonte 
vai ganhar fábrica de veículos elétricos

José Ronaldo Marques da Silva (Boizinho)
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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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Cabine de caminhões 
desenvolvida no Brasil foi lançada 
em 24 países
A cabine do novo Mercedes-
-Benz Actros, desenvolvida 
para o Brasil e que ocupa o 
modelo Actros F, foi lançada no 
início de 2021 em 24 países, in-
cluindo alguns da União Euro-
peia, pela matriz da empresa.
A cabine, fabricada em São 
Bernardo do Campo, foi total-
mente desenvolvida aqui, logi-
camente seguindo o design eu-
ropeu para poder suportar as 
condições das nossas estradas 
e para o uso misto em estrada 
sem pavimento, ou cerca de 
87% das vias públicas no Brasil.
Antes, é bom ficar claro que, 
na Europa, por causa da quali-

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

dade das rodovias, não é preci-
so acrescentar tantos reforços, 
que representam mais peso 
e mais custo aos caminhões. 
Para efeito de comparação, 
um Actros 2548 6×2 com sus-
pensão pneumática e distância 
entre eixos de 3.550 mm tem 
o peso de 8.960 kg. O modelo 
europeu Actros 2648 6×2 com 
cabine intermediária, suspen-
são pneumática e a mesma dis-
tância entre eixos, pesa 8.228 
kg, ou seja, 732 kg mais leve, 
mesmo tendo PBTC maior. Esta 
diferença podemos colocar na 
conta do que chamamos “Cus-
to Brasil”.

Cabine totalmente desenvolvida na 
fábrica de São Bernardo do Campo/SP.
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O trabalho intenso realizado pela Pre-
feitura de São Bernardo desde 2017 
em prol do fortalecimento da economia 
local e da geração de empregos segue 
rendendo frutos. Na última semana de 
fevereiro, a Mercedes-Benz, montadora 
alemã com sede no município de São 
Bernardo do Campo, anunciou a manu-
tenção de investimentos previstos para 
serem feitos na cidade até́ 2022, além da 
criação de 1.100 postos de trabalho.

Prefeitura de São Bernardo 
fortalece a economia e 
gera empregos

Para o prefeito de São Bernardo, Orlando 
Morando, a decisão da Mercedes-Benz 
é resposta às políticas públicas imple-
mentadas pela administração municipal. 
“Desde 2017, uma das nossas prioridades 
é estreitar o relacionamento com a inicia-
tiva privada, desburocratizando e dando 
novo ritmo às decisões que vão mexer 
com a nossa economia. Apesar de o mun-
do estar vivendo crise econômica sem 
precedentes devido à pandemia causa-

da pelo Coronavírus, buscamos criar um 
ambiente estável e facilitador para atrair 
investimentos e garantir emprego e renda 
para nossos moradores”, ressalta.
Conforme o anúncio feito pelos execu-
tivos da Mercedes-Benz, a fim de aten-
der às demandas dos clientes estão 
sendo criados 1.100 novos empregos 
para as fábricas de veículos comer-
ciais, entre 400 contratações temporá-
rias, 500 efetivações de aprendizes do 
Senai e outras 200 recontratações de 
operários. A empresa, que neste ano 
completa 65 anos de atuação no Bra-
sil, possui cerca de 10 mil colaborado-
res no País, sendo aproximadamente 
8.500 em São Bernardo.
A projeção da montadora para 2021 é 
dar continuidade à modernização das 
linhas de agregados (câmbio, motor 
e eixos) em São Bernardo, seguindo 
os conceitos da Indústria 4.0, além do 
desenvolvimento de novos produtos e 
serviços de conectividade até́ 2022. No 
total, a Mercedes-Benz programa inves-
timento de R$ 2,4 bilhões para o perío-
do 2018-2022 no País.

economia
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A Prefeitura de São Bernardo 
conta, desde 2017, com legislação 

que autoriza incentivo fiscal 
a empresas que promovam 
a geração e manutenção de 

empregos diretos no município. Os 
incentivos da Lei contemplam as 

empresas participantes, mediante 
requerimento prévio, com 

desconto de até́ 30% no Imposto 
Predial e Territorial Urbano (IPTU).

São Bernardo é considerado um dos principais 
polos industriais do País, reunindo a produção 
de importantes montadoras como Toyota, 
Scania, Mercedes-Benz e Volkswagen.
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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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variedades

Afonso Rodrigues de Carvalho, conheci-
do como “Magayver”, atual presidente 
do Sindicato de Goiás (SINTRAVE), que 
está em segundo mandato, visitou o Sin-
dicato Nacional dos Cegonheiros (SINA-
CEG) e ficou surpreso com tudo que viu. 
“As informações que tinha sobre esse 
sindicato eram totalmente contrárias 
ao que vi. Tive o prazer de conhecer um 
sindicato extremamente organizado, es-
truturado e que leva as coisas a sério. Es-
tou há oito anos na direção do sindicato 
de Goiás e com certeza levo dessa visita 
muitos conhecimentos e esclarecimen-
tos sobre muitas inverdades que ouvi 
sobre esse sindicato”, disse Magayver.  

Boizinho em São José 
dos Campos do foi recepcionado pelo diretor regio-

nal Gustavo Henrique Silva do Campo e 
inúmeros associados que lhe deram as 
boas-vindas. Na ocasião, os associados 
tiveram a oportunidade de ouvir o novo 
presidente sobre as novas estratégias do 
sindicato nessa nova caminhada!

A tradicional pesquisa Great Place to 
Work (GPTW) iniciou o ano de 2021 
com a revelação de um novo ranking, o 
das Melhores Empresas para Trabalhar 
GPTW Indústria. Nesse seleto grupo está 
a marca Volvo, que recebeu destaque 
também no concorrido setor automo-
tivo. É mais uma importante chancela 
como uma das melhores empresas para 
trabalhar no País.
O ranking das Melhores Empresas para 
Trabalhar GPTW Indústria é a nova inicia-
tiva da consultoria global Great Place to 
Work, em parceria com a Confederação 
Nacional da Indústria – CNI. Além de fi-
gurar na lista, a Volvo conquistou mais 
um importante reconhecimento: a em-
presa é um dos destaques do setor auto-
motivo. O resultado foi revelado em um 
evento virtual no dia 9 de fevereiro.
Ao todo, foram avaliadas 244 empresas 
de todo o país e premiadas 40 de grande 
porte e 40 de médio porte. Os resulta-
dos compilados pelo GPTW são os de 
pesquisas realizadas entre julho de 2019 
e agosto de 2020. “É uma honra e um or-
gulho receber novamente esse reconhe-
cimento nacional, que é fruto do concei-
to que os próprios funcionários têm do 
local onde trabalham e das práticas de 
gestão de pessoas”, afirma o vice-presi-
dente de Recursos Humanos e Assuntos 
Corporativos da Volvo na América Latina, 
Carlos Ogliari.

Volvo  
é destaque  
em Melhores
Empresas 
para trabalhar

Volvo reconhecida nacionalmente  
como melhor empresa para trabalhar!

Presidente do Sindicato 
de Goiás (SINTRAVE) 
visita o SINACEG

10

Da esq. para dir. Aroldo, Zé do Poste, Márcio,  
Jaime, Magayver, Boizinho, Aliberto e Douglas

Boizinho faz sua primeira visita, 
após a posse, no Regional de  

São José dos Campos/SP.

O presidente do Sindicato Nacional dos 
Cegonheiros (SINACEG), José Ronaldo 
Marques da Silva (Boizinho), esteve no 
último dia 5 de março no Regional de 
São José dos Campos. É a primeira visi-
ta, nesse novo mandato, que Boizinho 
faz ao Regional de São José dos Cam-
pos.  Acompanhado por parte de sua 
diretoria, o presidente recém-empossa-

Gustavo (diretor do SINACEG em S.J. 
dos Campos), de pé, na porta, passa  
orientações aos associados e motoristas.
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transporte

A Lei dos Caminhoneiros (13.103/2015), 
acaba de completar seis anos nesse 
mês de março. Ela trouxe inúmeras mu-
danças para o mercado de transporte 
de cargas e logística no Brasil.
Depois de um período de adaptação, 
já que empresas e motoristas preci-
saram se adequar à nova realidade, 
hoje ela é fundamental para garantir 
a segurança e a saúde dos profissio-
nais. Além disso, transportadoras e 
embarcadores puderam evoluir, não 
só tecnologicamente, mas também na 
gestão de pessoas.
No caso dos motoristas, a lei prevê 
horas de descanso, interstício, entre 
outros pontos. Dessa forma, eles não 
podem trafegar por incansáveis horas, 
o que era muito comum e certamente 
um fator preponderante para o aumen-
to de acidentes. Afinal, 90% dos aciden-
tes são ocasionados por falha humana.
Com a lei, os caminhoneiros passaram 
a ter maior controle sobre as horas tra-

balhadas e, dessa maneira, a relação 
com a transportadora fica muito mais 
transparente. Isso sem falar em treina-
mentos e melhoria no comportamento 
de direção.
Já para os transportadores, a lei revo-
lucionou o dia a dia das áreas de ope-
ração, gestão de frotas, tecnologia, re-
cursos humanos, entre outras. 
Com a lei, as empresas passaram a 
usar a telemetria veicular embarcada 

nos veículos para fazer todo o acompa-
nhamento da jornada de trabalho do 
motorista. Com tecnologia, ficou muito 
mais fácil estar em conformidade com a 
legislação e ter tudo integrado entre a 
gestão da frota e o sistema do RH. 
Com tanta evolução e mudanças po-
sitivas, podemos considerar a lei dos 
caminhoneiros como um importante 
marco na história do transporte e lo-
gística do Brasil.

Revista Cegonheiro

Lei dos Caminhoneiros completou 
seis anos nesse mês de março

Os 
caminhoneiros 
passaram a ter 
maior controle 
sobre as horas 

trabalhadas.

A Lei dos 
caminhoneiros 
é considerada 

um importante 
marco na 

história dos 
transportes 

e logística do 
Brasil.
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www.codema.com.br /codemascania /codemascania

São Bernardo do Campo - SP - Av. Nicola Demarchi, Nº 601 
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Com muita competência, 
elas exercem funções e cargos 
que antes eram exclusivamente 
ocupados por homens

Mesmo considerando que  

dia da “Mulher” são todos 

os dias do ano, a revista 

Cegonheiro reserva o dia 8 de 

março para uma homenagem 

exclusiva ao Dia Internacional 

da Mulher, sempre 

destacando uma dessas 

heroínas de nossa categoria.

mulheres

Revista Cegonheiro

Consideradas verdadeiras guerreiras, 
não só pela sua beleza e simpatia, elas 
se destacam pelo seu profissionalismo 
e desempenho com que encaram seu 
cargo ou profissão.
Para conquistar um espaço em um 
universo antes dominado por homens, 
elas mostram sua competência e vão 
adquirindo aos poucos credibilidade e 
segurança, passando confiança no seu 
dia a dia.
Janete Lima Cavalcanti, única diretora 
mulher da Cooperceg (Cooperativa de 
Consumo dos Transportadores Rodo-
viários Autônomos de Transportes de 

Veículos), assumiu o cargo de Diretora 
Adjunta no último mês de abril/20.
Depois de trabalhar em quatro empre-
sas de ramos diferentes, onde adquiriu 
uma boa experiência, chegou à conclu-
são que trabalhar na empresa do seu 
pai seria o melhor caminho para se de-
senvolver profissionalmente.
Para a alegria do seu pai, o cegonhei-
ro Raimundo Melo Cavalcanti, conhe-
cido por todos os colegas como “Rai-
mundinho”, a Janete foi recebida de 
braços abertos.
Raimundinho, referência entre os co-
legas, com seu jeito simples, sempre 

Janete única diretora mulher da 
Cooperceg. Cresceu viajando com 
seu pai e sua família.
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cativa e inspira as pessoas, fazendo-as 
acreditar no seu potencial.  Não é por 
acaso que colecionou grandes amigos e 
conquistas tanto na vida pessoal quanto 
na profissional.
“Cresci viajando com meu pai e minha fa-
mília desde meus 10 anos de idade. Nas 
viagens tinha meus “mimos”: parar nos lu-
gares preferidos e saborear comidas que 
eu gostava já era um roteiro seguido por 
meu pai”, disse Janete.
Cresceu vendo e aprendendo, seguindo 
a rotina do seu pai e sempre procurando 
ajudar em alguma coisa. Começou final-
mente a cuidar e trabalhar na empresa do 
pai aos 14 anos de idade, juntamente com 
os irmãos, até para dar um pouco de des-
canso para o sr. Raimundinho, que acabou 
futuramente se aposentando.
Com excelentes relacionamentos profis-
sionais entre os cegonheiros, além de sua 
vasta experiência na categoria, Janete se 
destacava pelo grande interesse em apren-
der e se especializar cada vez mais na área 
dos transportes, até ser convidada para 
compor a chapa das últimas eleições da 
Cooperceg, realizadas no último mês de 
abril de 2020. Hoje, ela é Diretora Adjunta. 
Nossos parabéns, não só por esse dia “8 
de março”, considerado o “Dia Internacio-
nal da Mulher”, mas por todos os dias de 
atuação dessa guerreira e de tantas outras 
mulheres nas mais variadas profissões. In-
clusive, claro, as donas de casa, que têm 
uma responsabilidade tremenda diante 
da criação e educação de seus filhos e até 
netos. Parabéns!!!

Raimundinho, primeiro à direita com a família reunida.

Muitas dificuldades 
nas estradas de terra.

Jeane, Custódio e Janete

Jeane, Janete, 
Ana e Lenira
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imposto de renda

A Receita Federal divulgou na última se-
mana de fevereiro, a Instrução Normativa 
RFB Nº 2.010 de 24 de fevereiro de 2021, 
que estabelece as normas e procedimen-
tos para a apresentação da declaração de 
ajuste anual referente ao exercício 2021 
ano calendário 2020.  
O contribuinte tem 30 dias para cumprir 
com a obrigação, portanto é importante 
não deixar para última hora. 
Vale lembrar que, quanto mais cedo entre-
gar a declaração, maiores as possibilidades 
do contribuinte ser incluído nos primeiros 
lotes de restituições, que terão início dos 
pagamentos em 31 de maio. 
O sistema para preenchimento da decla-
ração já está disponível, portanto, o prazo 
para envio será de 1º de março a 30 de abril.
Organize os documentos necessários para 
cumprimento desta obrigação, evitando 
que falte alguma informação durante a ela-
boração da declaração. Vale ressaltar que 
um dos principais motivos no qual o con-
tribuinte entra para a malha fina é a omis-
são de rendimentos de dependentes, bem 
como despesas médicas.

Obrigatoriedade da entrega 

ATENÇÃO, Beneficiários do Auxílio 
Emergencial 

• Devem prestar contas quem recebeu o 
auxílio emergencial, em qualquer valor, 
e outros rendimentos tributáveis em va-
lor anual superior a R$ 22.847,76. 

Outro ponto de atenção aos contribuintes 
que tenham recebido rendimentos tributá-
veis em valor superior a R$ 22.847,76 no ano 
calendário 2020, somando o valor do bene-
fício. Eles devem devolver os valores recebi-
dos do auxílio emergencial aos cofres públi-
cos, por não se encaixarem nas regras para 
terem direito ao recebimento do benefício. 
A devolução deve ser feita através de DARF 
mediante a entrega da declaração. 
Assim como nos anos anteriores, permane-
cem obrigados a declarar Imposto de Ren-
da a pessoa física residente no Brasil que: 

• Tiveram rendimentos tributáveis cuja 
soma foi superior a R$ 28.559,70;

• Recebeu rendimentos isentos, não tri-
butáveis ou tributados exclusivamente 
na fonte, cuja soma foi superior a R$ 
40.000,00;

• Obteve, em qualquer mês, ganho de 
capital na alienação de bens ou direitos 
sujeito à incidência ao imposto, ou reali-
zou operações em bolsas de valores de 
mercadorias, de futuro e assemelhadas;

• Trabalhadores rurais que obtiveram re-
ceita bruta superior a R$ 142.798,50; 
ou pretendam compensar, no ano-base 
2020 ou posteriores, prejuízos de ano-
-calendário anteriores ou do próprio 
ano-calendário 2020;

• Teve, até 31 de dezembro, a posse ou a 
propriedade de bens ou direitos, inclusi-
ve terra nua, de valor total superior a R$ 
300.000,00.

• Passou à condição de residente no Brasil 
em qualquer mês e nessa condição e per-
maneceu até 31 de dezembro de 2020; 

Quando está época se aproxima, é comum 
surgirem dúvidas relativas ao tipo de dado 
que deve ser apresentado na declaração e 
de que forma é possível se preparar para 
não correr o risco de cair na malha fina.
Pensando nisso destacamos algumas dicas 
para você se organizar desde já:

• Providencie os recibos e notas fiscais de 
planos de saúde, consultas e internações 
do titular e dependentes; 

• Cursos técnicos profissionalizantes, es-
cola regular, faculdade, especializações, 
mestrado e doutorado podem ser aba-
tidos dentro do limite estabelecido pela 
legislação, por isso é importante solicitar 
os comprovantes em tempo hábil; 

• Imóveis, veículos e outros bens também 
precisam ser declarados, por isso será 
preciso ter em mãos o nome completo 
do adquirente ou vendedor, endereço e 
CPF ou CNPJ, além do comprovante de 
aquisição ou venda. 

• Recibos de doações feitas ou recebidas, 
comprovantes de aluguéis, carnês de con-
tribuições feitos ao INSS de empregados 
domésticos, comprovantes referentes à 
compra e venda de ações, empréstimos 
e financiamentos, pensão alimentícia ou 
herança recebida também devem estar 
organizados para fazer a declaração. 

Caso necessite de orientação fale com es-
pecialista. 

Viviane Melo
irpf@dhmelodesenvolvimento.com.br

(011) 9 9343-6293
(011) 9 6318-4182

O prazo para a entrega da declaração 
do IRRF 2021 vai até 30 de abril
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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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um número ainda muito baixo compa-
rado aos níveis pré-pandemia, de 30 a 
40 dias de estoque.
Pior do que os gargalos de produção 
foi o arrefecimento da recuperação no 
mercado doméstico. Os licenciamen-
tos de 167,4 mil unidades em feve-
reiro representaram queda de 16,7% 
sobre o mesmo mês do ano passado, 
e de 2,2% sobre janeiro deste ano. O 
acumulado de 394,5 mil do bimestre 
significa uma retração de 14,2%. Em 
compensação, as exportações no bi-
mestre estão nos mesmos patamares 
do ano passado, pouco acima de 58 
mil unidades.
As boas notícias do mês vêm do setor 
de caminhões. A produção de 11,8 
mil unidades foi 37,9% maior que em 
janeiro e 29,3% maior que em feve-
reiro de 2020. Os licenciamentos (7,8 
mil) cresceram 3,2% e 21,4%, respec-
tivamente. No acumulado do ano, os 
caminhões registram alta de 24,9% na 
produção, 11,8% nas vendas e 85,9% 
nas exportações, na comparação com 
o primeiro bimestre do ano anterior. 
Parte dos bons resultados é atribuída à 

Mesmo com bom desempenho 
de caminhões, produção geral de 
veículos cai 3,5% em fevereiro
Apesar de todos os esforços logísticos 
feitos pelas montadoras, a produção 
de autoveículos ainda não retomou aos 
níveis de antes da pandemia. Segundo 
o levantamento mensal da Associação 
Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores (ANFAVEA), fevereiro teve 
197 mil unidades produzidas, 3,5% a 
menos do que no mesmo mês do ano 
passado e 1,3% abaixo de janeiro. Des-
de a crise de 2016 não havia um núme-
ro tão baixo para o mês. O acumulado 
de 396,7 mil do bimestre é 0,2% maior 
que o de 2020, mas isso se deve à sus-
pensão das férias coletivas em janeiro 
deste ano por parte de várias empresas. 
“Muitas das nossas montadoras traba-
lharam até durante o Carnaval para ten-
tar recompor os baixos estoques e com-
pensar alguns atrasos e paradas por 
falta de insumos, mas ainda há muita 
dificuldade de retomar o ritmo normal 
de funcionamento das fábricas”, expli-
cou o presidente Luiz Carlos Moraes. Os 
estoques de autoveículos nas fábricas e 
nas concessionárias na virada do mês 
eram de 97,8 mil unidades, suficientes 
para 18 dias pelo ritmo atual de vendas, 

mercado

força do agronegócio e à ampliação da 
rede de entregas em domicílio.
Para o Presidente da ANFAVEA, o pri-
meiro bimestre não serve de termô-
metro para o desempenho do ano, 
pois é geralmente o que tem menor 
ritmo de negócios, mas apresenta 
alguns elementos que aumentam a 
preocupação do setor automotivo. 
“Temos duas crises se agravando. A 
sanitária é a que mais preocupa, pois 
vem ceifando cada vez mais vidas de 
brasileiros. A crise conjuntural, con-
sequência da primeira, vem desorga-
nizando toda a cadeia global de for-
necimento e provocando gargalos e 
paradas cada vez maiores nas fábricas. 
A tudo isso se soma a fragilidade es-
trutural do ambiente de negócios no 
Brasil, que reduz nossa competitivida-
de em nível internacional, e que não 
vem sendo devidamente atacada pelas 
várias esferas do poder público. Tudo 
isso gera um horizonte absolutamente 
nebuloso para o planejamento estra-
tégico das empresas, e isso vale para 
todos os setores da economia”, alerta 
Luiz Carlos Moraes.

As boas notícias do mês vieram do setor de caminhões.
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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

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

Cegonheiro 218.indd   23 19/06/2020   13:55:00
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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
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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 – 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)
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 gara-
gem. À partir de R$ 315.000,00. Rua João Mo-
rassi, 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 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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