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

Neste mês, por conta da comemoração do Dia dos Pais, resolvemos prestar uma ho-
menagem especial aos papais cegonheiros. Para isso, escolhemos quatro profissionais 
que herdaram dos seus pais o amor pelo caminhão e contamos suas histórias, inclusive 
mostrando seus filhos.

Um ponto em comum entre eles é o orgulho dos seus pais ao ver cada um deles se-
guindo os passos nesse mercado e a expectativa deles que também os seus filhos 
façam o mesmo. É uma linda história de amor!

Temos também uma matéria interessante sobre tecnologia, mostrando que, de fato, 
o futuro já chegou.

Em setembro teremos em São Paulo (SP) a 16ª edição do evento “Veículo Elétrico 
Latino-Americano” trazendo tecnologias e veículos que demonstram que a eletromo-
bilidade avança também no Brasil. Uma das atrações será a primeira participação de 
um carro da Tesla num evento brasileiro.

Nosso “Programa Nacional de Podas de Árvores” segue firme e forte, avançando pelo 
Brasil. De janeiro a julho deste ano, cerca de 20.000 quilômetros de vias, nos dois sen-
tidos, já foram atendidos pelo programa.

Outro artigo interessante é o novo Plano de Manutenção Ouro Flex, da Volvo, que se 
adapta de maneira flexível à operação das transportadoras , não importa o tamanho 
da frota, da rota ou da carga.

Aproveito para pedir a todos, que mesmo vacinados, continuem a se cuidar, usando 
álcool em gel e máscara, e respeitando o distanciamento social o máximo que puder. 

Boa leitura, saúde e paz para todos!

José Ronaldo Marques da Silva (Boizinho)

De Pai para Filho. Uma linda história de amor!
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Novas instalações 
do CadÚnico

regional
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Diretor: André Martins Alves

www.sinaceg.com.br

prefeito destacou a importância do servi-
ço ofertado gratuitamente pela Secreta-
ria da Assistência Social. “Nosso objetivo 
é garantir um atendimento de qualidade 
a essas pessoas, em especial durante 
este momento de pandemia, quando 
muitas foram afetadas pelo desempre-
go e perda de renda. O cadastro único 
é a porta de entrada dessas famílias em 
diversos programas sociais disponíveis, 
como é o caso do Bolsa Família”, diz.
Secretário da Assistência Social, André 
Sicco observa que São Bernardo conta 
atualmente com 59.053 famílias cadas-
tradas no CadÚnico, sendo que 27.330 

recebem o Bolsa Família. “Temos uma 
média mensal de 4.000 atendimen-
tos e, agora, em ambiente mais amplo 
e de fácil acesso, dentro do Poupa-
tempo. Certamente isso vai facilitar a 
vida da nossa população e ampliar o 
acesso à assistência social”, ressalta. 
O Cadastro Único (CadÚnico) é um re-
gistro que reúne informações sobre as 
famílias em situação de vulnerabilidade 
social e permite que a Prefeitura identi-
fique e tenha acesso a essas pessoas. A 
partir deste cadastro, as famílias podem 
ter acesso a diversos programas sociais, 
conforme a elegibilidade de cada um, 
como é o caso do Programa Bolsa Famí-
lia, Programa Minha Casa, Minha Vida, 
Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil (PETI), Tarifa Social de Energia 
Elétrica, entre outros.

Prefeitura inaugurou 
as novas instalações 

do CadÚnico municipal 
no Poupatempo.

O calendário de festejos pelos 468 anos 
de São Bernardo segue promovendo 
ações para melhorar a vida da popula-
ção. O prefeito Orlando Morando inau-
gurou as novas instalações do CadÚnico 
municipal no Poupatempo, localizado 
na Rua Nicolau Filizola, 100, no Centro. 
O novo espaço visa garantir a melhora 
do atendimento às famílias da cidade 
que buscam inclusão em programas 
sociais, com mais conforto e agilidade. 
Durante a cerimônia de inauguração, o 

Objetivo é garantir um atendimento 
de qualidade à população, em especial 
durante este momento de pandemia
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Carro da Tesla será exposto 
pela primeira vez no Brasil 
Uma das atrações já confirmadas para 
o “Veículo Elétrico Latino-Americano” 
será um carro elétrico da marca nor-
te-americana Tesla. Será a primeira 
vez que um Tesla será exposto num 
evento realizado no Brasil. A Tesla 
começou a ser vendida no Brasil em 
março deste ano, por meio da Osten 
Group. 
Criada em 2003, em São Francisco, 
nos Estados Unidos, a Tesla é uma das 
montadoras mais valorizadas do mun-
do. A empresa é referência quando se 
fala em veículo elétrico no planeta e 
produz vários modelos de automóveis 
de alto desempenho.
A Osten planeja expor no evento uma 
das versões que compõe o modelo Y 
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da Tesla, cujos preços oscilam entre 
R$ 525 mil e R$ 780 mil no mercado 
brasileiro. Além da venda, os carros 
da Tesla também estão disponíveis 
pelo serviço de assinatura mensal,  
com contrato mínimo de um ano.
O modelo Y é um SUV totalmente elé-
trico, de tamanho médio, capaz de 
acomodar até sete adultos com con-
forto, segurança e muita tecnologia. 
Equipado com tração integral e motor 
de 480 cv, a versão Performance (top 
de linha) acelera de 0 a 100 km/h em 
3,5 segundos, atingindo velocidade 
máxima de 250 km/h. A autonomia da 
bateria é de 487 quilômetros.
Além da tecnologia voltada para a mo-
bilidade elétrica, o modelo é cheio de 

recursos luxuosos, como radar frontal 
(fornecendo uma visão de longo al-
cance de objetos distantes), câmeras 
traseiras, laterais e frontais, volan-
te aquecido, todos os assentos com 
aquecimento, teto solar panorâmico, 
faróis de neblina em LED, sensores de 
estacionamento (com alerta de pon-
to cego) e tecnologias de segurança 
ativa (como frenagem automática de 
emergência).
A conectividade é outro destaque. 
Seu console central possui quatro en-
tradas USB e tecnologia Bluetooth. O 
sistema de áudio tem 14 alto-falan-
tes. Numa tela touch screen de 15 
polegadas seu usuário tem acesso a 
mapas e GPS.

tecnologia

Será a primeira vez 
que um Tesla será 
exposto num evento 
realizado no Brasil

O modelo Y é um SUV totalmente elétrico, de tamanho médio, capaz de acomodar até sete adultos com conforto.
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O modelo Y é um SUV totalmente elétrico, de tamanho médio, capaz de acomodar até sete adultos com conforto.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Sem título-1.pdf   1   03/08/2021   10:31:42

cegonheiros agosto.indd   7 24/08/2021   12:46



Revista Cegonheiro8

dia dos pais

De pai para filho!

Revista Cegonheiro8

Para um pai, ver seu filho trilhar os 
seus passos, muitas vezes, é a reali-
zação de um grande sonho e motivo 
de orgulho. Na vida dos cegonheiros, 
essa é uma tradição que se repete com 
bastante frequência. Aproveitamos a 
comemoração do Dia dos Pais, neste 
mês, para contar algumas histórias de 
filhos de cegonheiros que decidiram 
seguir a carreira dos seus pais, com su-
cesso, alegria e, claro, muito trabalho.
O paulistano Fábio Roque, de 39 anos, 
que hoje em dia vive em São Bernardo 
do Campo, é um desses exemplos. Seu 

pai, hoje aposentado aos 75 anos, é 
um apaixonado pela vida na estradas, 
um ofício que desempenhou por mais 
de 40 anos. E esse amor foi transmiti-
do para o Fábio, que atualmente dirige 
um Scania R440.
“É amor pelo caminhão e pela liber-
dade que tenho na estrada. Para mim, 
quando saio em viagem é como se fos-
se férias. É a paz”, conta ele.
Fábio chegou a se formar em Técnico 
em Mecatrônica, profissão que seguiu 
por três anos, mas logo desistiu por-
que não estava feliz. Queria a vida no 

caminhão. Em suas viagens, Recife (PE) 
é um dos destinos mais comuns, uma 
viagem que dura cerca de uma sema-
na. No ritmo normal de trabalho, não 
passa mais de seis dias por mês em 
casa com a esposa e o filho de apenas 
quatro meses.

PRAZER PELA PROFISSÃO

Mesmo assim, trabalha com grande 
prazer e quer seguir com seu caminhão 
até se aposentar. E quanto ao filho? 
“Seria um orgulho enorme se ele for 
cegonheiro também, mas ele é quem 
vai decidir isso no futuro”, afirma.
O sonho de ver seu filho tornar-se ce-
gonheiro quando adulto também faz 
parte da vida de Serzebelo Wanderley 
Carvalho, de 34 anos, que dirige seu 
caminhão há cinco anos. Ele nasceu e 
também mora em SBC.
Assim como Fábio, Serzedelo também 
estudou bastante. É formado em Fi-
sioterapia, e tem até pós-graduação 
na área. Carreira que trocou pelo seu 
caminhão Mercedes-Benz Actros. “O 
amor chamou”, declara.

Eduardo: “Tive vontade de ser 
motorista, mas tive que cuidar do 
negócio da família”.

Fábio: “Para mim, quando saio em viagem é como se fosse férias. É a minha paz”.

Filhos dos caminhoneiros se divertem onde, um dia, 
quem sabe, também vão trabalhar, como seus pais.
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Ele também, como Fábio, pretende oferecer 
condições para seus dois filhos (um menino e 
uma menina) estudarem para ter sua própria 
carreira e, apenas depois de adultos, decidi-
rem se seguirão o caminho do pai.
“Meu pai sentia muito orgulho por eu cuidar 
do caminhão que tinha sido dele”, confessa, 
ainda um pouco triste. Este foi seu primeiro 
Dia dos Pais sem ele, que faleceu em março, 
em decorrência de complicações da Covid-19. 
Seu pai trabalhou neste setor durante mais 
de 40 anos. “Dos 7 aos 16 anos, viajei muito 
com meu pai”, lembra Serzedelo.

HISTÓRIAS QUE SE REPETEM

Famílias diferentes, mas com histórias pare-
cidas.  O paulistano Eduardo Ferreira Falcão 
Branco, de 31 anos, que mora em São Paulo, 
também segue atuando no mercado que seu 
pai entrou em 1977. Foram 14 anos na estra-
da, até que decidiu contratar um motorista 
para fazer suas viagens.
Hoje, Eduardo, formado em Administração de 
Empresas, gerencia o negócio iniciado pelo 
pai. Ele faz a gestão de alguns caminhões. 
“Tive vontade de ser motorista, mas tive que 
cuidar do negócio”. Seu pai é outro que sente 
orgulho do filho ter se formado e hoje admi-
nistrar a empresa da família.
Eduardo tem um filho de quase dois anos. “Eu 
gostaria sim que, um dia, ele desse continui-
dade ao nosso negócio”, confessa.
Outro exemplo é Fagner Silva Vital, de 40 
anos. Nascido em Santo André, atualmente 
vive em SBC. Ele começou bem jovem no 
seu caminhão: já são 19 anos! Fagner, como 
seus dois irmãos, também seguiu a profis-
são do pai, que foi caminhoneiro por cerca 
de 50 anos. 
Seu irmão mais velho já está até aposentado 
das estradas, enquanto os dois outros seguem 
dirigindo por esse Brasil. Fagner costuma se-
guir por rotas como o interior de São Paulo, 
Bahia e Rio de Janeiro, mas procura equilibrar 
o tempo nas estradas com o convívio com a 
família, tem esposa e dois filhos.
Por isso, sempre que possível, tenta não pas-
sar mais do que 15 dias por mês fora de casa. 
Ele acredita muito na importância da qualida-
de de vida junto à família, como neste último 
Dia dos Pais, que curtiu os filhos.

Fagner tenta unir o trabalho com seu caminhão com mais qualidade de vida.

Serzedelo: “O amor chamou”, 
referindo-se ao momento que trocou 

a fisioterapia pelo caminhão.

Fábio: “Para mim, quando saio em viagem é como se fosse férias. É a minha paz”.
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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

serviço

O novo Plano de Manutenção Ouro 
Flex, da Volvo, se adapta à operação, 
não importa o tamanho da frota, da 
rota ou da carga. Transportador paga 
exatamente o que consumiu ou per-
correu de quilômetros no mês. A fle-
xibilidade é possível pela captura em 
tempo real de um conjunto inédito de 
dados da nova linha de caminhões Vol-
vo FH, FM, FMX e FMX Max. Plano é 
ideal para operações sazonais ou com 
picos de uso.
“Na nova versão Ouro Flex, o cliente 
só paga pelo que efetivamente usou. 

Manutenção flexível da Volvo
Conforme o veículo roda, a Volvo cap-
ta dados online de maneira rápida e 
assertiva e ajusta o valor para a fatura 
do mês seguinte. Com toda a rede de 
concessionárias interligada, a conec-
tividade facilita também as paradas 
para manutenção. O processo é mais 
simples e ágil, sem burocracia”, diz 
Carlos Banzzatto, gerente comercial de 
pós-venda da Volvo.
A opção Ouro Flex tem as mesmas co-
berturas do Plano Ouro já conhecidas 
e consagradas pelo mercado. Inclui 
atendimento preferencial nas mais de 

100 concessionárias distribuídas de 
forma estratégica pelo Brasil, supor-
te do VOAR, serviço de atendimento 
emergencial da marca, e um sistema 
interligado. Qualquer concessionária 
Volvo reconhece o veículo e faz o re-
paro. Com cobertura preventiva e cor-
retiva completa, o Plano de Manuten-
ção Ouro transforma custo variável em 
custo fixo.
O novo plano Ouro Flex atende di-
versos perfis de transportador. O au-
tônomo potencializa o fluxo de caixa, 
variável importante para a sua opera-
ção. Já para um grande frotista com 
diversidade de atuação, o Flex conse-
gue determinar o custo real de cada 
operação e rota.
Segundo o gerente, o Plano Ouro é o 
mais completo do mercado e cada vez 
mais pedido e reconhecido pelos fro-
tistas. Além da nova versão Flex, tem 
outras duas modalidades de pagamen-
to. Na linear, a mensalidade é fixa du-
rante toda a sua vigência. Na progres-
siva, o valor sobe com o aumento da 
idade do caminhão e do uso dos servi-
ços de manutenção.

Revista Cegonheiro10

A conectividade facilita as 
paradas para manutenção

O novo 
plano inclui 

atendimento 
preferencial nas 

mais de 100 
concessionárias 

da Volvo

cegonheiros agosto.indd   10 24/08/2021   12:46



Revista Cegonheiro 11

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

cegonheiros agosto.indd   11 24/08/2021   12:46



Revista Cegonheiro12

Programa de poda 
de árvores avança

meio ambiente

Revista Cegonheiro12

O “Programa Nacional de Podas de Árvores”, 
do Sinaceg, segue avançando a todo vapor 
pelo Brasil, beneficiando um número cada 
vez maior de municípios. De janeiro a julho 
deste ano, cerca de 20.000 quilômetros de 
vias, nos dois sentidos, já foram atendidos 
pelo programa.
Para desenvolver esse trabalho, o Sinaceg 
conta com 21 funcionários efetivos e atu-
almente, mais 22 diaristas locais, além de 
manter parcerias com as empresas Arbore-
ser Ambiental e Companhia do Verde, que 
contribuem com as podas nos estados do 
Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Em agosto foi concluída a poda na rodovia 
BR 010 (Belém-Brasília), no trecho do muni-
cípio de Ipixuna (PA), entre os quilômetros 
201 e 204. Outro trecho concluído neste 
mês foi no estado do Rio de Janeiro, nas ro-
dovias RJ 106 e RJ 168, próximo ao entron-
camento com a BR 101, em Macaé.
Estão em andamentos os trabalhos em Minas 
Gerais, na BR 381, entre as cidades de Gover-
nador Valadares, João Monlevade e Naque. 
Uma equipe do Sinaceg segue trabalhando 
em Santa Catarina, na região da Avenida 
General Osório e Rua Lauro Muller, ambas 
no centro de Chapecó. Outra poda que será 
concluída em breve acontece em Alagoas, na 
rodovia BR 316, no trecho perto do entron-
camento da BR 101, na cidade Marimbondo.
A meta do Sinaceg, até dezembro, é concluir 
todos esses trabalhos atualmente penden-
tes, além de outros que ainda serão inicia-
dos nos próximos meses. Esse trabalho faz 
parte do “Cegonheiros do Bem”, um projeto 
social que, além de atender à comunidades 
carentes com cestas básicas e outros dona-
tivos, em várias regiões do país, também 
oferece o serviço de poda de árvores em 
áreas urbanas que apresentam dificuldade 
de passagem e manobra dos caminhões 
cegonha que fazem entrega de veículos nas 
concessionárias. 

Uma equipe do 
Sinaceg segue 

trabalhando em 
Santa Catarina

Em agosto foi concluída a poda na rodovia BR 010 (Belém-Brasília),  
no trecho do município de Ipixuna (PA)
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Em agosto foi concluída a poda na rodovia BR 010 (Belém-Brasília),  
no trecho do município de Ipixuna (PA)

Estão em 
andamentos 
os trabalhos 

em MG, na 
BR 381, entre 

Governador 
Valadares, 

João 
Monlevade e 

Naque

Poda em Alagoas será concluída em breve

Outro trecho 
concluído em agosto 
foi em Macaé, no Rio 
de Janeiro
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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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bem-estar

Colesterol alto com 
hábitos saudáveis?

Os níveis 
controlados de 

colesterol são 
fundamentais para 
o bom andamento 

do organismo

Revista Cegonheiro16

Considerado uma das principais causas 
de doenças cardiovasculares, o colesterol 
afeta cerca de 40% da população brasilei-
ra, de acordo com dados divulgados pela 
SBC (Sociedade Brasileira de Cardiologia). 
Apesar de ser facilmente controlado por 
meio da adoção de hábitos saudáveis, ou 
seja, com alimentação equilibrada e a prá-
tica de atividades físicas, muitas pessoas 
ainda encontram dificuldade em manter 
baixas as taxas de colesterol.
O problema preocupa os especialistas. 
Somente em 2021, já foram registrados 
mais de 200 mil óbitos por problemas 
cardíacos, que continuam figurando en-
tre as principais causas de morte no país.
O cardiologista da Rede de Hospitais 
São Camilo de São Paulo, Dr. Luiz Gui-
lherme Velloso, explica que o coles-
terol é uma gordura produzida pelo 
fígado, dividida em dois tipos: o HDL, 
também chamado de “colesterol bom”, 
e o LDL, considerado “colesterol ruim”.  

Ele ressalta que o colesterol é funda-
mental para o bom andamento do orga-
nismo, para que isso aconteça, porém, 
é necessário manter seus níveis sempre 
controlados. Uma parcela da população 
pode encontrar alguns desafios a mais 
para manter este controle, devido à uma 
doença hereditária chamada hipercoles-
terolemia familiar. Além de não ter cura, 
a ausência de sintomas impede que mui-
tas pessoas obtenham o diagnóstico e 
iniciem o tratamento adequado.
Dr. Luiz afirma que a doença causa a ina-
bilidade do fígado de retirar o colesterol 
ruim do sangue, elevando suas taxas 
mesmo quando a pessoa mantém bons 
hábitos alimentares e se exercita regu-

larmente. “Se há histórico da doença na 
família, os riscos de desenvolvimento 
são de 50%”, alerta.
Portanto, é fundamental realizar checa-
gens periódicas dos níveis de colesterol. 
Esses exames poderão indicar a presen-
ça da doença, que só poderá ser confir-
mada por meio de testes genéticos. 
Ao receber o diagnóstico, o médico frisa 
que os cuidados deverão ser redobra-
dos. “A atenção aos hábitos saudáveis 
deve ser ainda maior nestes casos, pois 
isso contribuirá para aumentar os níveis 
do HDL, ajudando a combater o coleste-
rol ruim geneticamente elevado.”
Isso significa reduzir o consumo de car-
nes, alimentos gordurosos, derivados 
de ovos e leites, além de aumentar a 
ingestão de alimentos ricos em fibras, 
evitando os ultraprocessados. A rotina 
de exercícios também está entre as prin-
cipais medidas para reduzir os níveis de 
colesterol ruim do sangue.
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Pelo segundo mês consecutivo, caiu 
a produção de autoveículos no Brasil, 
de acordo com levantamento mensal 
feito pela Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automotores 
(Anfavea). A queda é creditada às pa-
ralisações de algumas fábricas em fun-
ção da falta de semicondutores, item 
que integra centenas de equipamen-
tos eletrônicos dos veículos.
Em julho, a produção total foi de 
163,6 mil unidades, 2% a menos do 
que no mês de junho e 4,2% abaixo 
de julho de 2020. Foi a pior produção 
para um mês de julho desde 2003. As 
dificuldades no ritmo de produção 
obviamente têm seus reflexos tanto 
nas vendas internas quanto nas ex-
portações. O mês de julho teve 8 mil 

licenciamentos diários, pior média em 
12 meses. O total de 175,5 mil unida-
des licenciadas representou queda de 
3,8% em relação a junho.
O recuo foi ainda mais dramático nas 
exportações, com 23,8 mil veículos en-
viados a outros países, volume 29,1% in-
ferior ao do mês anterior. “Há demanda 
interna e externa por um volume maior 
de veículos, mas infelizmente a falta de 
semicondutores e outros insumos tem 
impedido a indústria de produzir tudo 
o que vem sendo demandado, apesar 
dos esforços logísticos empenhados pe-
las empresas”, afirmou o presidente da 
Anfavea, Luiz Carlos Moraes.
“Os estoques de 85 mil unidades nas 
fábricas e nas concessionárias são os 
menores das últimas duas décadas, o 

Nova queda  
nos automóveis

que comprova a gravidade da situação”, 
complementou o dirigente, lembrando 
que não há previsão de normalização 
no fornecimento de semicondutores 
até meados de 2022.
A situação é especialmente delicada 
para os fabricantes de automóveis, em 
função dos maiores volumes de produ-
ção necessários para abastecer o mer-
cado. O segmento de caminhões, em 
contrapartida, vem sofrendo de forma 
mais amena esses impactos negativos, 
embora também tenha seus percalços 
e poderia ter desempenho ainda me-
lhor. Em julho, a produção foi de 14,8 
mil unidades, alta de 1,1% sobre ju-
nho. Já os licenciamentos totais de 12 
mil caminhões foram 5,3% superiores 
aos do mês anterior.

Em julho, a produção total foi 
de 163,6 mil unidades, 2% a 
menos do que no mês de junho 
e 4,2% abaixo de julho de 2020

mercado
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A desvalorização do carro usado chega 
a definir a opção de compra do veículo 
0 km. Não são poucos os compradores 
que, diante de uma dúvida entre o mo-
delo X e o Y, procuram apurar qual per-
de mais preço depois de um ou dois 
anos de uso para decretar sua escolha.
É natural supor que as marcas com 
maiores volumes de vendas de veículos 
zero km, justamente por significarem a 
opção final do usuário na hora da com-
pra, repitam essa boa performance nos 
modelos seminovos. É o caso da Fiat, 
campeã de vendas de unidades zero 
km. A marca vendeu, de janeiro a julho 
de 2021, 267.429 unidades de auto-
móveis e comerciais leves.

Seminovos que  
mais valorizam

mercado

Em uma pesquisa inédita em sua base 
de dados, o departamento de Estatís-
ticas da Mobiauto apurou que os 555 
automóveis e comerciais leves das 13 
principais marcas do País, modelos 
2021, proporcionaram uma valorização 
média – entre janeiro e agosto deste 
ano – de 16,41%. Já os 32 modelos e 
versões mais relevantes da Fiat, para 
comprovar a tese inicial da boa aceita-
ção também no mercado de semino-
vos, tiveram altas de preço de 18,84%.
O Uno Attractive 1.0 Fire 5p 2021, por 
sua vez, surgiu como campeão de va-
lorização dentro da marca: ele valia R$ 
41.155 em janeiro e hoje é vendido por 
R$ 51.421, alta de 24,94%. O proprie-

tário desse popular viu seu patrimônio 
erguer-se em mais de R$ 10 mil. E ain-
da usou o carro nesse tempo. A Mo-
biauto levou em consideração as cota-
ções de 32 modelos e versões (2020 e 
2021), apurando os valores em janeiro 
e agosto deste ano. 
“Interessante notar que, se pegarmos 
a média de 16,41% do mercado, a Fiat 
possui 26 modelos acima desse per-
centual. Não há como questionar a óti-
ma aceitação do público pelos princi-
pais modelos da marca”, diz Sant Clair 
Castro Jr., CEO da Mobiauto.

Carros usados da Fiat 
valorizaram acima da média 
da concorrência entre 
janeiro e julho de 2021
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UMA POTÊNCIA
EM TRANSPORTES
E LOGÍSTICA.

MAIS DE 130 MIL VEÍCULOS MOVIMENTADOS POR MÊS E UMA FROTA
COM MAIS DE 800 EQUIPAMENTOS RODANDO NO BRASIL E MERCOSUL.
Na Autoport somos especialistas em transporte de automóveis e logística em todos os segmentos. Já são mais 
de 25 anos como referência em diversas atividades, como operações portuárias, transporte de veículos 
e de peças, gestão de pátios, armazenagem, logística de movimentação interna em montadoras, além 
de atendimento a locadoras e frotistas. Com tecnologia, inovação, segurança e uma frota peso-pesado, a gente 
entrega excelência todos os dias.

CENTRAL DE ATENDIMENTO:

comercial@autoport.com.br 
(011) 4336-2509  |  (011) 4357-8973 

AUTOPORT.COM.BR
Acesse o código e saiba mais.

serviço

gradual e dependerá de uma série de 
medidas do Poder Público e também das 
concessionárias para que seja colocado 
em prática.
Com isso, a fiscalização se dará pelo re-
conhecimento eletrônico do veículo e a 
identificação do trecho por ele percorri-
do para que a cobrança seja feita a partir 
disso. A multa por evasão de pedágio ou 
por não pagar o valor pelo uso da via sob 
concessão segue sendo de R$ 195,23.  Por 
se tratar de infração de natureza grave, o 
motorista também receberá 5 pontos em 
sua CNH.

Pedágio sem cancela

Revista Cegonheiro22

A inclusão do novo sistema 
nas estradas brasileiras será 

gradual e dependerá de 
medidas do Poder Público 

e das concessionárias

cho, em quilômetros, pelo qual o motoris-
ta circula, e não mais um valor fixo para 
todos. Para isso, as praças de pedágio se 
tornam dispensáveis e a fiscalização se dá 
de forma eletrônica.
O Contran será o órgão responsável por 
estabelecer os meios de fiscalização desse 
novo sistema, que poderá acontecer por 
meio de aparelho eletrônico que reconhe-
ça os caracteres das placas de identifica-
ção dos veículos, ou por meio de um chip 
no veículo que permita identificação por 
rádiofrequência.
A inclusão desse novo sistema nas estra-
das brasileiras, no entanto, deverá ser 

Teoricamente, entrou em vigor a Lei nº 
14.157, do Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB), que trouxe novidades sobre a con-
duta de evasão de pedágios. Essa ação 
virou uma infração em separado. O obje-
tivo da nova lei é possibilitar a implemen-
tação do sistema de livre passagem e o 
pagamento proporcional pelo uso da via, 
considerando o trecho percorrido pelo 
condutor.
Foram realizadas quatro alterações na lei. 
Entre elas, a permissão para o sistema de 
livre passagem nas rodovias e vias urba-
nas brasileiras, que já existe em diferentes 
países. Nesse sistema, a cobrança pelo 
uso da via passa a ser proporcional ao tre-
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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

www.codema.com.br /codemascania /codemascania

São Bernardo do Campo - SP - Av. Nicola Demarchi, Nº 601 
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Restrições de tráfego
para carretas  
cegonha em: 

Com o intuito 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, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte

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

24/06/21021 Quinta-feira 12:00 às 20:00

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

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

Licenças Estaduais  (11) 4347-8468

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

Licenças Estaduais (19) 3438-7738

Camaçari / Bahia
Rua: Gurupi, 23 – Bairro Goiana

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

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

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

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

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

Licenças Estaduais (12) 3906-0807

Licenças

Autorização para o tráfego de 
veículos com carga especial

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

São Paulo (Licença Estadual)
- Documento Cavalo Mecânico e Carreta

Santa Catarina (Licença Estadual)
- Documento Cavalo Mecânico e Carreta

Goiás (Licença Estadual)
- Documento Cavalo Mecânico e Carreta

Rio de Janeiro (Licença Estadual)
- Documento Cavalo Mecânico e Carreta
- RG e CPF (proprietário da empresa)
- Contrato Social
- Requerimentos (no Sindicato)

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

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

Bahia (Licença Estadual)
- Documento Cavalo Mecânico e Carreta

Pernambuco (Licença Estadual)
- Cópia legível do documento do cavalo 

e carretas (todas as carretas que for 
acoplar na licença)

- Contrato social da empresa (xerox 
autenticada)

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

- Comprovante de endereço – pessoa 
física (xerox autenticada)

Pará
- Documento Cavalo
- Documento Carreta

? DOCUMENTOS

ATENÇÃO MOTORISTAS
LICENCIAMENTO SÃO PAULO 2021

CAMINHÕES

Final de Placa Mês de Licenciamento

 1 e 2 Setembro

 3, 4 e 5 Outubro

 6, 7 e 8 Novembro

 9 e 0 Dezembro

CARRETAS - AUTOMÓVEIS - MOTOS

Final de Placa Mês de Licenciamento

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

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

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

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

Vendo duas carretas convencionais abertas Três Ei-
xos, verde, com pneus e cintas: uma ano 2002; a outra 
é ano 1995 e foi reformada na Rodoceg. Preço: R$ 40 
mil cada uma. Tratar com Márcio – (51) 7811-3363

Carreta Três Eixos, completa, para transportar 11 
carros. Impecável. Preço: R$ 20.000. Tratar com José 
Borracheiro, da Brazul – (11) 4941-4865

Vendo carreta semi-robocop 1995, Três Eixos. Con-
tato: (11) 98383-9494 – Mauro

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

Carreta três eixos, robocop, padrão transzero, ano 
– 2010, completa, cintas e pneus ok R$ 100 mil. Tra-
tar com Valter (11) 9 9999 – 3024.

Carreta bercamp, robocop, padrão transzero, ano 
– 2014, completa, serve p toco ou trucado. Tratar 
com Valter (12) 9 7406-9292

Scania P360 – Ano 2012 – Km 960 mil R$170.000,00 
Contato: (11) 98472-0655 (Alex) - 98667- 1226 (Papito)

Caminhão Volvo – Completo, suspensão a ar cabi-
ne e chassi, direção elétrica,bafômetro, cabine bas-
culavel elétrica, rodas de alu- mínio, faróis de Xenon 
original, todos sensores de segurança, kit luxo origi-
nal, banco de couro original, sistema de ventilação 
nos bancos, 730.000 km – Valor: R$ 370.000,00 - Te-
lefone: 11 964770861 – Cleber

Caminhão Scania G 360 ano 2013 automático va-
lor 230 mil - tratar com Roberto da Transzero (11) 
99192-1817

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

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

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

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

Volvo FH, 2005, prata. Tratar com Sergio: (11) 7864-
6955 e ID – 80*62169. Aceita troca

VW Constelation 19320, 2006/2006, branco, 
pneus novos, ótimo estado, revisões em dia. Tratar 
com Mário: (11) 7871-1282 e 7730-8474

MB 608 Dguincho, 1980. Preço: R$ 30 mil. Tratar 
com Gilberto (TN): (11) 99134-8945, 7833-2201 e 
ID 84*23068

Iveco Stralis, 2009, modelo Power cegonheiro, tur-
bina e unidades novas, vermelho e pneus novos. 
Preço: R$ 210 mil. Tratar com Delmiro (TNorte): 
(11) 99935-7917

Axor 2035, branco, 2007/2008. Tratar com Silvana 
ou Félix (11) 97028-9782, 98436-3376, 11*6514 ou 
7734-5921

Scania T113 Topline, ano 1997, com seis pneus Mi-
chelin novos, rodas de alumínio, conversor de ba-
teria e televisão. Segundo dono. Impecável! Tratar 
com Márcio (51) 7811-3363

Caminhão MB Axor 2044 Premium – ano 2011  
- Câmbio e Motor completo – 998.000 km – Ex-
ceto carreta – Valor: R$ 140.000,00. Contato: (11) 
95796-9774 – Eduardo Falcão

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

Scania R440 2012/2013 – Cor prata, ótimo estado 
de conservação – R$ 250.000,00 – Contato: (11) 
98549-1571 – Barbarelli

Caminhão Iveco Stralis 380 toco 2008/2009 branco. 
R$ 89 mil. Contato Rodrigo (11) 9 6141-1061.

Volvo FH 460 ano 14/15 verde Globetrotter 6x2, 
único dono, cabine selada, completo, com A/C digital, 
vidros, travas e retrovisores  elétricos e com desem-
baçador, som original volvo com comando no volante, 
tapeçaria original em bom estado, banco do passagei-
ro a ar, beliche, maleiro, suspenção a ar na tração e no 
truck com controle dentro da cabine, painel em per-
feito estado, freios ABS, 2 tanques alumínios, climati-
zador original volvo, caminhão bom de pneus. Contato 
– Ricardo Viana – 11 – 97463-4004 – 11 98397-3404

Scania 6x2 g400, branco, motor feito na scania, 
pneus ok, ano - 2013 R$ 300 mil. Tratar com Valter 
(11) 9 9999 – 3024.

Casa - vendo em Porto Real/RJ. 300m2 de terreno 
c/ 111m2 de área construída. 3 dorms., 2 suítes, 2 
vagas. Valor R$ 400mil – Contato: Hélio (24) 99971-
1855 – Cida (24) 99932-3505

Apartamentos com 62m2 e cobertura com 125m2 
com uma ou duas vagas de garagem. À partir de R$ 
315.000,00. Rua João Morassi, 45, Jardim Andrea 
Demarchi, Sbc, SP CEP 09820-430Contato – Paloma 
– tel 11-94758-1882

Apartamento - Praia da Aviação, Condomínio novo 
com lazer completo, 150 metros, 3 dormitórios, 1 suí-
tes, cozinha planejada, todo mo- biliado, com ar con-
dicionado, todo avarandado com churrasqueira, saída 
para os 3 dormitórios e sala, duas vagas de garagem, 
apenas a 50 metros da praia. Contato: 11 98394-8400

Chácara, Bragança Paulista. Montada com 4 Dorm. 
Piscina e pomar diversificado, rua asfaltada.Vendo 
ou troco por apto em SBCampo. Dona Isabel lachili-
nha Tegma. F. 97464 9565

Sítio – Marília/SP. Próximo BR 153 – Saída Marília/
Ourinhos – Rio do Peixe, Marília / SP. 4 dormitórios, 
7 banheiros, 4 suítes. Valor: R$ 2.600.000,00. Con-
tato: Hitler +55 14 99154-9312

Apartamento reformado – Av. Miro Vetorazzo, 114 
(ao lado da Tegma). Contato: (11) 93249-4141 – 
Washington

Apartamento 3 dorms. – 73m2, com sacada, andar 
térreo, cond. com lazer completo na av. Industrial 
prox. ao parque Celso Daniel em Santo André. R$ 200 
mil + transf. de dívida. Contato: (11) 99868-4711 - Edy

Apartamento na Praia Grande - Praia da Aviação, 
condomínio novo com lazer completo, apto. com 
150m2, 3 dormitórios, 1 suíte, cozinha planejada, 
todo mobiliado, com ar condicionado, todo avaran-
dado com churrasqueira, saída para os 3 dormitó-
rios e sala, 2 vagas de garagem, apenas 50 metros 
da praia. Tratar (011) 98394-8400

Apartamento – Planalto, 65m², 3 dormitórios, uma 
vaga de garagem, varanda, andar alto, área de lazer 
completa, condomínio (R$360) com gás encanado. 
Valor - R$ 360.000,00. Tratar com Paulo (11) 9 – 
9480-8508.

Chácara – Rio de Janeiro , 2mil m² município Tan-
gua próximo à região dos lagos, 2 casas c/ laje, fru-
teiras, suíte, poço artesiano. Valor - R$ 480.000,00. 
Tratar com Paulo (11) 9 – 9480-8508.

Apto Centro SBC - frente ao Big, localização ótima, 
muito silencioso tb, 79 m2, 2 dorms., 1 wc, 1 lavabo, 
sacada envidraçada, pronto pra mudar, 1 vaga de 
garagem, condominio 400. R$ 400.000,00 tratar : 
(11) 99222-1707 Adriana Aranha

Terreno em Atibaia com fundos para Represa da 
Usina (28 m na represa), frente para Rod. D. Pedro 
II km 82,5. Cercado, 2 portões prontos, basta cons-
truir sua chácara. Área: 5351 m2. R$ 1.300.000,00. 
Tratar : (11) 99222-1707 Adriana Aranha

Apartamento Parque Selecta 56m²  – 2 dormitórios 
sendo 1 planejado, cozinha planejada, 1 vaga de ga-
ragem coberta , Quadra, parquinho  e portaria 24hs. 
Interessados (11) 98023-1040 falar com Michelle

Carretas

Imóveis

Caminhões

classificados

Revista Cegonheiro30

cegonheiros agosto.indd   30 24/08/2021   12:46



Revista Cegonheiro 31

cegonheiros agosto.indd   31 24/08/2021   12:46



Revista Cegonheiro32

cegonheiros agosto.indd   32 24/08/2021   12:46


