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DIRETORIA RENOVADA  
tem importante missão para  
superar os desafios que virão
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Nossos caminhões são submetidos a testes de emissões 
regulares, conforme NBR 13037.

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

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

Tecnologia
Embarcada

Teste
Periódico

Gestão
Ambiental

Controle
das emissões

Quem recebe o selo MelhorAR garante a 
prestação de serviços para a Transauto e 
contribui positivamente para a melhoria da 
qualidade do ar que respiramos.
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palavra do presidente

No dia 11 de janeiro assumi o quarto mandato à frente deste 
sindicato.Teremosumalongacaminhadapelafrenteparamanterfirmeeforteanossacategoria.
Prometo me dedicar ainda mais à representação desse setor tão importante para economia 
e desenvolvimento do nosso País. Para isso, conto com uma diretoria renovada, pronta para 
assumiresuperarosdesafiosquevirão.
Todossabemosdasdificuldadesquepassamosequeenfrentaremosaolongodesseman-
dato, mas, com garra, coragem e união vamos superá-las. Não haverá obstáculos que não 
possam ser ultrapassados.
Nospróximosquatroanostemosumamissãomuitoimportanteacumprir:fazerjusàconfiança
depositadapornossosassociados,nossodeverseráodeatenderesuperarasexpectativas.
Façoaquiosagradecimentosespeciaisaosintegrantesdaantigadiretoriaquedeixaramsuas
funções.Vocêsforammuitoimportantesefizeramoseumelhorparaconquistarmosores-
peito e o reconhecimento que temos hoje – junto à sociedade e às autoridades.
Aproveitoaindaparadesejaratodosumótimo2021,commuitasaúdeepaz,voltandoa
ser pessoas “normais” onde passamos a caminhar juntos e comemorar a vida como ela 
merece ser vivida.
Oanojácomeçacommuitotrabalho,porisso,precisamosdeforçaeotimismoparaseguir
em frente.
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Quer baixar o app da revista no 
seu celular ou tablet? Use um 
aplicativo capaz de ler QR Code 
e fotografe o código ao lado.

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

A ONG Amigos do Bem foi eleita a melhor 
organização do terceiro setor pelo prêmio 
MelhoresONGsde2020do InstitutoDoar.
Promovidopelo quarto ano consecutivo, o
prêmio teve670 inscritose reconheceuas
100melhoresinstituições.Trata-sedomaior
prêmio e reconhecimento do terceiro setor. 
“Há27anos,atuamosnosertãonordestino,

a região mais carente do nosso país. Estamos 
muito felizes com este reconhecimento, mas 
o nosso maior prêmio é ver a transformação 
na vida de milhares de pessoas. Agradeço 
aosnossosapoiadoresemaisde10.000vo-
luntários que seguem conosco nesta estrada 
do Bem”, comemora Alcione Albanesi, fun-
dadora e presidente da Amigos do Bem.

Amigos do Bem é eleita a melhor ONG do Brasil

José Ronaldo Marques da Silva (Boizinho)
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Volvo FH  
é mais uma vez 

o caminhão mais vendido do Brasil

O FH manteve 
a liderança pela 

oitava vez.

AVolvoinicia2021jácomexcelentes
notícias. Omodelo FH 540 cvman-
teve a liderança no País pela oitava 
vez. “Este resultado mostra nova-
mente a grande preferência que o 
mercado nacional tem pelo FH, um 
caminhão que se consolidou como 
a melhor opção em transporte co-
mercial”, declara Alcides Cavalcanti, 
diretor executivo de caminhões da 
Volvo. “Há anos estamos sempre nas 
primeiras posições em emplacamen-

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

tos. É a prova de que o transportador 
brasileiro é extremamente profissio-
nal e escolhe o FH por causa de seus 
atributos de grande disponibilidade 
e robustez, alto grau de tecnologia 
embarcada e baixo consumo de com-
bustível”, diz o executivo.
O diretor executivo da Volvo lem-
bra que o FH tem se destacado mui-
to também no mercado de veículos 
usados. Por várias vezes vem sendo 
apontado como o caminhão semino-

vomaisvalorizadodoPaís.Em2020,
oFH540cv6x4conquistouoprimeiro
lugar do prêmio Campeão de Reven-
da, concedido pela revista Frota&Cia, 
uma das mais tradicionais publicações 
do setor no Brasil. A premiação é um 
certificadooficialdequeomodeloda
Volvo teve a menor depreciação de 
preço no período de três anos, com 
basenaprestigiosaTabelaFipe,entre
todos os caminhões pesados com mo-
toracimade500cv.

www.codema.com.br /codemascania /codemascania

São Bernardo do Campo - SP - Av. Nicola Demarchi, Nº 601 
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A Produção de veículos automotores 
caiu 31,6% em 2020 e recuou 16 anos
por conta da pandemia. A ANFAVEA 
projetarecuperaçãode25%em2021e
divulgouosnúmerosdofechamentode
2020, ano que foi fortemente impacta-
do pela pandemia, que interrompeu um 
ciclo de três anos de recuperação após 
outracrise,ade2015/2016.
A entidade divulgou também suas pro-
jeçõespara2021,comcrescimentomo-
derado sobre o ano anterior, ainda in-
suficiente para recuperar os patamares
de2019.Esseúltimomêsdedezembro
foi o melhor em vendas de autoveículos 
noano (243.967unidades),commédia
diária de 11,6 mil unidades. Mas, na 
comparaçãocom2019,apenasfevereiro
de2020tevemédiadevendassuperior,
apesar da recuperação de mercado veri-
ficadanosegundosemestre.
A produção de 209.296 unidades em
dezembro foi uma boa surpresa, apesar 
detodososdesafioslogísticos,daslimi-
tações de insumos e dos protocolos sani-

Anfavea projeta 
recuperação de 25% em 2021

tários.“Aindústriafezumgrandeesforço
para atender a demanda, trabalhando 
aos finais de semana e suspendendo
partedasfériascoletivas,masentraem
2021 com os estoques mais baixos de
suahistória, suficientesapenaspara12
dias de vendas”, ressaltou o Presidente 
Luiz Carlos Moraes. 
Em2020,otomboveioquandoseproje-
tavacrescimentode10%.Noacumulado
do ano, os números apresentaram que-
das acentuadas, mas não tão drásticas
como se projetava no início da pandemia. 
A grande injeção de recursos emergen-
ciais na economia e a força do agronegó-
cio ajudaram a amenizar as perdas do se-
gundo trimestre, quando boa parte das 
fábricas e lojas permaneceram fechadas. 
As vendas ao mercado interno fecha-
ramcom2.058.437unidades,quedade
26,2%, recuando ao patamar de 2016,
augedaúltimacriseeconômicabrasilei-
ra.Aproduçãode2.014.055autoveícu-
losencolheu31,6%,deixandoaindústria
automobilística com uma ociosidade

técnicadequase3milhõesdeunidades.
O segmento de caminhões, impulsiona-
do pelo agronegócio e pelo crescimento 
do e-commerce, foi o que teve as meno-
res perdas entre os autoveículos, com 
quedade11,5%noslicenciamentosem
relaçãoa2019.
Comerciais leves caíram 16%, automó-
veis 28,6% e ônibus, 33,4%. Já as má-
quinas agrícolas e rodoviárias venderam 
7,3%amaisquenoanopassado.

2021: Projeções de crescimento  
ainda exigem cautela.

A ANFAVEA também apresentou suas 
estimativas para o setor neste ano. A
entidade prevê aumento de 15% no li-
cenciamento de autoveículos, 9% nas
exportaçõese25%naprodução,índices
insuficientesparaaretomadaapatama-
resde2019,pré-pandemia.
Infelizmente, observamos uma segun-
daondadeCovid-19empaísesdoHe-
misfério Norte, que parece ter chegado 
também ao Brasil. E sabemos que uma 
imunização pela vacina será um proces-
so demorado, que tomará quase todo o 
ano, impedindo uma retomada mais rá-
pida da nossa economia. Some-se a isso 
a pressão de custos, as necessidades 
urgentes de reformas e surpresas de-
sagradáveis, como o aumento do ICMS 
paulista, e temos diante de nós um qua-
dro que ainda inspira muita cautela nas 
nossas previsões”, resume o presidente 
da ANFAVEA. 

mercado

Aindústria
automobilística 

iniciou2021com
estoque mais 
baixo de sua 

história.

O segmento 
de caminhões 
teve menores 
perdas.

8
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Prefeito da cidade de São Bernardo do Campo Orlando Morando 
dando boas-vindas a nova diretoria.

variedades

Angeles de Magalhães, presidente do 
Grupo Interbrok, fez questão de pres-
tigiar o evento de posse do novo pre-
sidente José Ronaldo Marques da Silva 
(Boizinho), no último dia 11 de janeiro
no Estância Alto da Serra, em São Ber-
nardo do Campo/SP.
Angeles acompanhou todo desenvolvi-
mento e crescimento do Sindicato Na-
cional dos Cegonheiros (SINACEG). “As 
conquistas obtidas através de muitos
esforços foram vistas de perto num perí-

Orlando Morando 
prestigia a nova diretoria do SINACEG
Com agenda comprometida, o prefeito
da cidade de São Bernardo do Campo, 
OrlandoMorando, não pôde participar
da cerimônia de posse do presidente do 
Sindicato Nacional dos Cegonheiros, José 

José Ronaldo Marcos da Silva “Boizinho”, 
presidente do Sindicato Nacional dos 
Cegonheiros (SINACEG), foi recebido 
recentemente pala prefeita da cidade 
de Jarinu, Débora Prado, para tratar de 
assuntos profissionais ligado à área do
sindicato.  A cidade de Jarinu, com mais 
de30milhabitantes,pertenceàaglome-
ração urbana de Jundiaí com mais seis 
cidades. 

Boizinho 
recebido  
pela prefeita 
de Jarinu

Ronaldo Marques da Silva (Boizinho). Na 
quarta-feira,dia13dejaneiro,oprefeito
fezquestãodaparticipardeumalmoço
onde se encontrou com a nova diretoria, 
desejandoatodosumaótimagestão.

José Ronaldo Marques da Silva 
(Boizinho) e Angeles Magalhães.

Da esquerda para direita João Davi, 
Miguel Haddad, Boizinho, a prefeita 
Débora Prado, Eduardo Matias e Dalton.

Encontro de 
presidentes

ododemaisde20anos,aindanagestão
do meu pai, que era presidente da Inter-
brok na época em que eu já fazia parte 
da diretoria”, disse. 
Com ampla experiência e uma das em-
presas mais premiadas do mercado, com 
profissionais altamente qualificados, o
Grupo Interbrok, considerado um dos 
maiores no ranking brasileiro de correto-
res independentes, encontra-se entre os 
50maioresdomercadomundial.
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social

Amor 
em ação

Noiníciodomêsdejunhode2020,na
cidade de Uberaba, estado de Minas 
Gerais, um grupo de pessoas cheias de 
boas intenções se reunia para iniciar 
uma grande ação que deveria perma-
neceresemultiplicar.
A ideia se tornou real, e a as ações até 
hoje só cresceram.  A entrega de co-
bertores e marmitas para moradores 
de rua foi a primeira ação. 
Atualmente, o grupo se reúne todas
as segundas-feiras, produzindo mais 
de100marmitexparadistribuirentre
moradores de rua.
O grupo “Amor em Ação” é compos-
toporpessoas semfins religiososou
políticos, sustentado especificamente

por doações, e completa cinco meses 
com mais de mil marmitas distribuídas 
e cada vez mais reconhecido. Prova 
disso são as doações, que não param 
de chegar. 
Recentemente, o “Amor em Ação” ga-
nhou um fogão e uma panela de pres-
são industrial, o que fortalece as ações 
eservedeincentivoparafazercadavez
mais e lutar pelos menos favorecidos.
Com o aumento de colaboradores, o 
grupo aperfeiçoou seu trabalho e pas-
sou a distribuir kits higiênicos, másca-
ras faciais como proteção ao corona-
vírus, roupas, água, refrigerante e até 
ração para os animais que acompanha 
o pessoal de rua no seu dia a dia. 
O grupo sonha um dia ter um local 
próprio, um “abrigo” para acolher as 
pessoas de rua e dar de volta a elas a 
dignidade que um ser humano mere-
ce. Formado por pessoas com média 

de30anosdeidade,homensemulhe-
res, entre eles uma cadeirante que doa 
seu trabalho como cozinheira, é prova 
de uma grande dedicação e amor pelo 
próximo, mostrando que tudo é possí-
vel naquele que crê.
 

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

Exemplo de solidariedade cadeirante  
doa parte do seu tempo como cozinheira

Tratada com 
muito carinho 
grávida 
recebe 
doação.

O grupo 
se reúne 

uma 
vez por 
semana

O sonho do grupo é ter uma sede própria.
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Boizinho assume 
pela quarta vez o mandato de presidente

José Ronaldo Marques 

da Silva (Boizinho) 

assume pela quarta 

vez o mandato de 

presidente do  

Sindicato Nacional  

dos Cegonheiros.

Teremos uma longa batalha pela 
frente para manter nossa catego-
ria unida e forte. Prometo me de-
dicar ainda mais para representar 
esse setor, tão importante para 
economia e desenvolvimento de 
nosso País. Para isso, conto com 
uma diretoria renovada, pronta 
paraassumiresuperarosdesafios
que virão. Todos nós sabemos das 
dificuldades que poderão surgir
ao longo deste trabalho. Muitas 
coisas vão acontecer e juntos va-
mos lutar. O mundo está se mo-
dernizando e pede atualização 
no nosso dia a dia. Quem não se 

modernizarficaparatrás,nãova-
mos deixar isso acontecer. Brigo 
e brigarei pelo setor sempre que 
for preciso, agindo dentro da lei, 
da verdade, com humildade e res-
ponsabilidade. Deixo aqui meus 
agradecimentos para toda a dire-
toria que termina seu mandato, da 
qual fui vice-presidente. Tive o Jai-
me como presidente, um homem 
forte – sempre um verdadeiro 
leão naquilo que defendia – cami-
nhamos juntos esses quatro anos, 
onde aconteceram muitas lutas e 
vitorias, as quais considero como 
um verdadeiro aprendizado

 Boizinho – Presidente do Sinaseg 

posse

“

“

No fundo convidados acompanham a posse

Revista Cegonheiro14
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Natural da cidade de Maribondo, Alago-
as, Boizinho veio para São Bernardo do 
Campo em1975, onde começou a tra-
balhar como balconista. Casou-se com 
donaMeireetiveramtrêsfilhos.
Em1979, iniciou sua carreira como ce-
gonheiro dirigindo um Mercedes-Benz 
1113peloBrasilafora.
Emnovembrode2007,saiucomocandi-
dato a presidente do Sindicato Nacional 
dos Cegonheiros pela primeira vez, sen-
doeleitocommaisde35%dediferença
sobre o concorrente e assumindo o pri-
meiro mandato por três anos.
Em2010,candidatou-senovamenteplei-
teando seu segundo mandato, quando 
foi reeleitocomumpercentualde65%
dos votos. “A vitória foi fruto de muito 
esforço e empenho de todos que acredi-
taram na atual administração”, acrescen-
tou Boizinho na época, em que tomou 
posse do mandato, que teve início em 
2011efoiatéoanode2014.
Em novembro de 2020, as chapas 1 e
2 seuniram, chegandoaoconsensode
que Boizinho representaria o cargo de 
presidente e Aliberto Alves o de vice-pre-
sidenteparaoquadriênio2021–2025.
Presidente de uma categoria com forte 
representatividade nacional, Boizinho
continuará lutando pelos objetivos da
entidadeatravésdauniãoeaexecução
de um trabalho de qualidade vindo da 
experiênciaadquiridanessesmaisde13
anos de atividades diante do Sindicato
Nacional dos Cegonheiros.

Ex-Presidente Jaime  
Ferreira dos Santos

Ao entregar o cargo de presidente do 
sindicato ao seu sucessor, Jaime Ferrei-
rados Santos admitiuadificuldadeem
falar devido à emoção. “Hoje está difí-
cil expor minhas colocações diante de 
muitas lutas e vitórias que tivemos. A
oportunidade de aprender e entender 
muita coisa desse setor não tem preço. 
Juntocom30colegas,mesentiafortale-

cido para seguir em frente, prosseguin-
do a caminhada. Com foco no trabalho, 
o resultado sempre foi positivo. Saio
tranquilo e confiante porque deixo em
boas mãos nosso sindicato. Deixo aqui 
os meus agradecimentos aos funcioná-
rios do SINACEG (Sindicato Nacional dos 
Cegonheiros). Não posso de maneira 
nenhuma esquecer de agradecer nossas 
esposas, verdadeiras companheiras, que 
muitasvezesficaramsós,ànossaespera
porcontadasinúmerasreuniõesprolon-
gadas!Desejoa todossaúdeepaznão
só aos cegonheiros, mas para todos fa-
miliares e amigos”. 

Júnior Boizinho

Filho do presidente José Ronaldo Mar-
ques da Silva, Júnior Boizinho emocio-
nou a todos com seu discurso, que teve 
a maioria das palavras dirigidas ao pai, 
Boizinho. Ele agradeceu a todos, desta-
cou a importância do sindicato e a união 
da categoria, que já é uma marca regis-
trada da classe. Pediu ajuda de toda a 
diretoria, dos associados e do próprio 
ex-presidente Jaime na caminhada des-
se mandato que se inicia. Honrado em 
seguir os passos do pai, que é extrema-
mente humilde e de grande sabedoria, 
Júniordissequecarregarseusobrenome
émotivodemuitoorgulho.

Honrado 
em seguir 
os passos 
do pai 
Júnior não 
escondia o 
orgulho de 
carregar o 
sobrenome 
do Pai.

Emocionado agradeceu a todos.
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Douglas Santos Silva

Deixando os sentimentos aos parentes
dos associados e motoristas pelas víti-
mas do coronavírus, Douglas Santos Sil-
va, que assumiu a nova diretoria como 
Secretário Geral, agradeceu aos direto-
res que deixaram seus cargos e pediu 
apoiodanovadiretoria.“Continuofirme
e à disposição para carregar “a mala” o 
tempo que for para fazer desta gestão 
umrepetidosucesso”,disse.

Dr. Renato Borges Dias

Agradecido pelo convite, o Dr. Renato Dias, que veio 
pela primeira vez à cidade de São Bernardo do Cam-
po, conheceu toda a estrutura do Sindicato e ficou
impressionado com a organização e com a variedade 
de serviços oferecidos. Dr. Renato é ex-Diretor Geral 
da Polícia Rodoviária Federal, licenciado na PRF atua 
como Consultor em Segurança Viária e é Presidente 
da ABTOX (Associação Brasileira de Toxicologia). “Des-
de2012tenhoacompanhadootrabalhodoSINACEG,
e agora, podendo conhecer de perto, só aumentou o 
nossorespeito,confiançaeadmiraçãopelaformade
gestão transparente, íntegra e responsável realizada, 
razãodeinúmerasconquistas.Comhumildade,senso
dejustiçae,principalmente,temoraDeusasvitórias
continuarão.”,afirmouoDr.Renato.

posse

Muito agradecido em fazer parte da diretoria 
anterior e continuar na nova gestão.

Nova Diretoria posa  para foto oficial

Orgulhoso pelo convite ficou 
impressionado com tamanha 
organiza do sindicato.

Associados assinam  
a lista de presença na 
entrada do evento.
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Rogério Magri, ex-Ministro do Traba-
lho do Governo Collor, esteve presente 
na solenidade de posse e iniciou sua 
fala destacando o significado da pos-
se: “Uma Festa da Democracia”.  “Há 
12 anos acompanho os trabalhos do
Sindicato Nacional dos Cegonheiros, 
pelo qual tenho muito respeito e ad-
miração. Apesar da minha idade ser 
bem mais superior que a do Boizinho, 
considero ele como um “pai” pela sua 
experiência, seu conhecimento, sua se-
riedade e principalmente sua humilda-
de que ganha minha admiração a cada 
dia.  Estou muito feliz por estar aqui, 
quero desejar tudo de bom para essa 
nova gestão” acrescentou.

Aliberto Alves

Num breve discurso, Aliberto Alves agra-
deceu fazer parte dessa nova diretoria: 
“Não dá para criar muita coisa em cima 
de um trabalho que já vem mantendo 
um altíssimo nível de qualidade. Com
certeza sou mais um para somar, podem 
contar comigo ao lado da verdade. A vi-
tória é certa”, completou.

Nova Diretoria posa  para foto oficial

Pelo 
conhecimento, 
seriedade e 
principalmente 
pela humildade, 
apesar de 
ser bem mais 
velho que ele, 
considero um 
verdadeiro pai.

Deixou elogios aos trabalhos que vem sendo 
realizados nesses últimos anos no sindicato.

Ex-Ministro do Trabalho Rogério Magri

Revista Cegonheiro 17

Foram tomados 
todos os cuidados 
de prevenção ao 
Coronavírus.
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Conhecido como “Mimi Boêmio”, Cle-
mentino,nascidoemSantoAndré/SP
e criado no bairro do Rudge Ramos, 
em São Bernardo do Campo, tinha
o desejo de ser lembrado como um 
cantorsimples,quegostavademúsi-
cas boas e que tratava todos da mes-
ma maneira.
A Secretaria de Cultura de Santo André 
lamentou a morte do sambista e lem-

“Fome de vida  
e sede de alegria”
Clementino Raimundo nos deixou re-
centemente,aos82anosdeidade,ví-
timadocoronavírus.Semprecalmo,de
umagentilezaímpar,de“grandecora-
ção” e com uma voz incomparável, seu 
desejo era de cantar por muito tempo 
ainda (segundo seus últimos depoi-
mentos em jornais e redes sociais).

Vai ser lembrado pela gentileza, por sua voz incomparável e seu tremendo coração !

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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homenagem

brou os eventos realizados na cidade. 
Nós, do SINACEG (Sindicato Nacional 
dos Cegonheiros), também lamen-
tamos profundamente sua partida.
“Sua participação nos shows durante
as feiras dos Cegonheiros nos trouxe 
muita alegria, agradando a todos” dis-
se Marcio Galdino, diretor regional do 
SINACEG.

Clementino, 
segundo da 

esquerda para 
direita.

Vai ser lembrado pela gentileza,  
por sua voz incomparável  
e seu tremendo coração!

Seu desejo era continuar cantando  
por muito mais tempo.
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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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OIvecoS-WayNP460GNLfoieleitoo“Ca-
minhão sustentável de 2021”. O prêmio,
em sua quinta edição, foi criado pela Vado 
e Torno – revista italiana especializada em 
caminhões. Os vencedores foram selecio-
nados por um júri de jornalistas profissio-
naisqueutilizaramcomobasedeavaliação
o índice de sustentabilidade apresentado 
pela publicação.
O modelo, que venceu na categoria “Tra-
tor”, combina o melhor da experiência da 
Iveco, líder em tração a gás natural, com o 
alto conteúdo de inovação da linha Iveco
S-Way, desenvolvida para oferecer um pa-
cote completo de recursos e serviços per-
sonalizadosparaconectividadecomfocono
motorista,nofrotistaenasustentabilidade.
“Estamos muito orgulhosos com este im-
portante prêmio, que apoia nossa visão do 
papel vital do gás natural na obtenção de 
um transporte sustentável de longo prazo. 
Éaúnicasoluçãoquetemdisponibilidade
imediata.Éopontodepartidanocaminho
para as emissões zero, e o Iveco S-Way pro-
va que já é uma realidade”, diz Thomas Hil-
se, presidente da marca Iveco.

Eleito Caminhão Sustentável 

de 2021
O caminhão se destaca pelo desem-
penho, baixo custo total de proprie-
dade, operação silenciosa e maior 
autonomia, além de proporcionar 
uma solução sustentável em termos 
financeiroseambientais.Alémdisso,
a marca projetou a cabine para que 
ela seja a ‘casa’ do motorista durante 
as viagens.
A Iveco investeemtraçõesalternati-
vashámaisde20anos,oqueator-
na hoje referência em gás natural no 
mercado europeu, com mais de 35
mil veículos a gás natural comercia-

lizados no continente. A montadora
também é reconhecida como uma fa-
cilitadora na divulgação da tecnologia 
e como uma ponte entre os diferen-
tes investidoresnaabordagemdeste
setor. Isso levou ao desenvolvimento, 
em apenas alguns anos, de uma am-
pla rede de cerca de 80 postos de
abastecimento de GNL somente no 
território italiano.
“Hoje, a Iveco está colhendo os frutos 
do seu compromisso em desenvolver 
um produto que oferece desempenho 
e é adaptado às necessidades do mo-
torista, juntamente com a tecnologia 
sustentável avançada que se tornou 
umaobrigação”,finalizaHilse.

Premiação é 
realizada por 
revista italiana 
especializada 
em caminhões 
e teve como 
júri jornalistas 
profissionais

Iveco
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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 22:00

16/02/2021 Terça-feira 16:00 às 22:00

17/02/2021 Quarta-feira 06:00 às 22:00

SEMANA SANTA

01/04/2021 Quinta-feira 16:00 às 22:00

02/04/2021 Sexta-feira 06:00 às 22:00

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 22:00

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 22:00

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 22:00

02/01/2022 Domingo 16:00 às 22:00

Apenas os estados do Amazonas, Acre e Roraima ficam de fora das restrições.  
O estado do Rio Grande do Sul também não terá restrições de tráfego para caminhões no feriado de carnaval.

Restrição aplicável apenas aos estados da Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Sul

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

24/06/2021 Quarta-feira 12:00 às 20:00

Caso a PRF flagre motoristas desrespeitando as restrições, será emitida multa de trânsito de natureza média, com 5 pontos na 
carteira, e R$ 130,16, sendo que o veículo ficará retido e só poderá voltar a circular após o término do horário da restrição.

Restrições

Revista Cegonheiro22
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ONDE TIRAR AS LICENÇAS
São Bernardo do Campo-SP Pátio de estacionamento
Rua: Servidão Particular, 114 - Bairro Batistini

Licenças Estaduais  (11) 4347-8468

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

Licenças Estaduais (19) 3438-7738

Camaçari / Bahia
Rua: Gurupi, 23 – Bairro Goiana

Licenças do Estado da Bahia (71) 3622-6700
Gravataí / Rio Grande do Sul
Av. Eli Correa, 6.651 – RS 030 – Bairro Passo da Cavera

Licenças do Estado do R.G. do Sul (51) 3431-4848

São José dos Pinhais / Paraná
Rua: Tubarão, 112 – sala 02 – Bairro: Borda do Campo

Licenças dos Estados de SC, MG, TO, PR, RS, GO e SP (41) 3385-8245

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

Licenças Estaduais (12) 3906-0807

Licenças

Autorização para o tráfego de 
veículos com carga especial

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

São Paulo (Licença Estadual)

- Documento Cavalo Mecânico e Carreta

Santa Catarina (Licença Estadual)

- Documento Cavalo Mecânico e Carreta

Goiás (Licença Estadual)

- Documento Cavalo Mecânico e Carreta

Rio de Janeiro (Licença Estadual)

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

Minas Gerais (Licença Estadual)

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

Rio  Grande do Sul (Licença Estadual)
- Documento Cavalo Mecânico e Carreta
- Foto da Plaqueta das carretas

Bahia (Licença Estadual)
- Documento Cavalo Mecânico e Carreta

Pernambuco (Licença Estadual)

- Cópia legível do documento do cavalo 
e carretas (todas as carretas que for 
acoplar na licença)

- Contrato social da empresa (xerox 
autenticada)

- CNH do proprietário ou de um dos 
sócios da empresa (xerox autenticada)

- Comprovante de endereço – pessoa 
física (xerox autenticada)

Pará

- Documento Cavalo
- Documento Carreta

? DOCUMENTOS

ATENÇÃO MOTORISTAS
LICENCIAMENTO SÃO PAULO 2021

CAMINHÕES

Final de Placa Mês de Licenciamento

 1 e 2 Setembro

 3, 4 e 5 Outubro

 6, 7 e 8 Novembro

 9 e 0 Dezembro

CARRETAS - AUTOMÓVEIS - MOTOS

Final de Placa Mês de Licenciamento

 1 Abril
 2 Maio
 3 Junho
 4 Julho
 5 e 6 Agosto
 7 Setembro
 8 Outubro
 9 Novembro
 0 Dezembro

Revista Cegonheiro24
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Carreta Dambros Robocop 2008 com pneus e 
cintasvalor70mil-tratarcomRobertodaTrans-
zero(11)99192-1817

Três Eixos – 2009 Transzero – Tratar com Vilson 
Guererro(11)9-9958-5510.PreçoR$80mil.(Pre-
ferência venda com o cavalo mecânico – conjun-
to)

Carreta Engerauto, ano 2000, verde, alongada, 
compneusecintas.Preço:R$40mil.Tratarcom
Nilton(11)98644-5354e99263-2336

Carreta Dambroz, Robocop, 2004/2004, verde 
TNorte,reforma-da.Preço:R$55mil.Tratarcom
Sérgio(21)98017-8789ouNextel919*3927.

Vendo duas carretas convencionais abertas Três 
Eixos,verde,compneusecintas:umaano2002;
aoutraéano1995efoireformadanaRodoceg.
Preço:R$40milcadauma.TratarcomMárcio–
(51)7811-3363

Carreta Três Eixos, completa, para transportar 11 
carros. Impecável. Preço: R$ 20.000. Tratar com
JoséBorracheiro,daBrazul–(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)-98667-1226(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:11964770861–Cleber

Caminhão Scania G 360 ano 2013automáticova-
lor230mil-tratarcomRobertodaTranszero(11)
99192-1817

Volvo FH 460 – 6x2 (ISHIFT) – 2014 – cor pra-
ta–KM690.000–únicodono– LinhaBrazul –
R$ 245.000 – Contato: Sandro Buriti – Tel. (41)
99944-7665

Volvo FH – 2011/2011,vermelho, toco,900mil
km.TratarcomGabriel(48)99935-6575.

Mercedes Axor 2041 S 2012 – cinza. Tratar com 
Márcio:(11)95651-4656

Scania 340 – A4x2 – prata. Tratar com Márcio: 
(11)95651-4656

Scania G 380, prata(Motornovo)ano2009/2009,
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) 
7864-6955eID–80*62169.Aceitatroca

VW Constelation 19320, 2006/2006, branco, 
pneusnovos,ótimoestado,revisõesemdia.Tra-
tarcomMário:(11)7871-1282e7730-8474

MB 608 Dguincho, 1980.Preço:R$30mil.Tratar
comGilberto (TN): (11)99134-8945,7833-2201
eID84*23068

Iveco Stralis, 2009, modelo Power cegonheiro, 
turbina e unidades novas, vermelho e pneus no-
vos.Preço:R$210mil.TratarcomDelmiro(TNor-
te):(11)99935-7917

Axor 2035, branco, 2007/2008. Tratar com Sil-
vana ou Félix (11) 97028-9782, 98436-3376,
11*6514ou7734-5921

Scania T113 Topline, ano 1997, com seis pneus 
Michelin novos, rodas de alumínio, conversor de 
bateria e televisão. Segundo dono. Impecável! 
TratarcomMárcio(51)7811-3363

Caminhão MB Axor 2044 Premium – ano 2011  
-CâmbioeMotorcompleto–998.000km–Ex-
cetocarreta–Valor:R$140.000,00.Contato:(11)
95796-9774–EduardoFalcão

Caminhão Volvo FM370 – ano 2013/2014  - Au-
tomático–770.000km–4x2TetoBaixoBranco-
Excetocarreta.Contato:(11)95989-7067–Curis-
co(11)94747-0952-Aroldo

Scania R440 2012/2013–Corprata,ótimoesta-
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$
26.000,00OstelssãoosmesmodoscaniaContato:
(11)98472-0655(Alex)-98667-1226(Papito)

Chevrolet Montana – 2016/201747.000kmCon-
tato–ZoioSJC–(012)98131-7810–(012)99661-
4628-ValorR$35.000,00

Saveiro Trend 2009, prata, equipado com direção 
hidráulica, alarme, rodas de magnésio, trava e vi-
droselétricos.Preço:R$23mil.TratarcomFran-
cisco(11)99454-9337e2861-0196

Saveiro Pepper– ano 2019/2019 - 22.075Km–
ValorR$60.000,00.Contato: (11)98390-1752–
(11)7813-1303–MarcioVidahi

Casa - vendo em Porto Real/RJ.300m2 de terre-
no c/ 111m2deáreaconstruída.3dorms.,2suí-
tes,2vagas.ValorR$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-
tirdeR$315.000,00.RuaJoãoMorassi,45,Jardim
AndreaDemarchi,Sbc,SPCEP09820-430Contato
–Palo-ma–tel11-94758-1882

Apartamento - Praia da Aviação, Condomínio 
novocomlazercompleto,150metros,3dormitó-
rios, 1 suítes, cozinha planejada, todo mo- biliado, 
com ar condicionado, todo avarandado com chur-
rasqueira,saídaparaos3dormitóriosesala,duas
vagasdegaragem,apenasa50metrosdapraia.
Contato:1198394-8400

Chácara, Bragança Paulista. Montada com 4 
Dorm.Piscinaepomardiversificado,ruaasfalta-
da.Vendo ou troco por apto em SBCampo. Dona 
IsabellachilinhaTegma.F.974649565

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+551499154-9312

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-
toAndré.R$200mil+transf.dedívida.Contato:
(11)99868-4711-Edy

Apartamento na Praia Grande - Praia da Aviação, 
condomínio novo com lazer completo, apto. com 
150m2,3dormitórios,1suíte,cozinhaplanejada,
todo mobiliado, com ar condicionado, todo ava-
randadocomchurrasqueira,saídaparaos3dor-
mitórios e sala, 2 vagasde garagem, apenas 50
metrosdapraia.Tratar(011)98394-8400

Carretas

Automóveis / Moto

Imóveis

Caminhões

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
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