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Caros Leitores,
Transformar o sonho em profissão é o desejo de muitos, mas nem todos 
conseguem. José Esmeraldino de Couto Sousa, o Totó, é um destes 
predestinados. Depois de trabalhar como operador de máquinas, cobrador 
de ônibus e funileiro, ganhou a estrada em 1986,  em um Mercedes-Benz 
1113, como motorista cegonheiro. Milhares de quilômetros depois, em 
1998, tornou-se dono de transportadora. 

Para conhecer um pouco mais sobre a história deste paraibano de 68 
anos, que mora em São Bernardo do Campo há 50, reservamos duas 
páginas nesta edição.

Outra história inspiradora é a do Marcos Galdino da Silva, o Kinho, e do 
Regis, da Transauto. Devotos de Nossa Sra. Aparecida, ambos fazem, 
anualmente, a caminhada da fé até o Santuário. São dias a pé pela 
estrada, conectados com a espiritualidade.

No tema contribuir para um mundo melhor, além das atividades do nosso 
“Programa Nacional de Podas de Árvores”, destacamos o #UnindoForças, 
desenvolvido e gerenciado pela Mercedes-Benz do Brasil, com a ajuda de 
parceiros. O projeto colocou em operação mais uma Unidade Móvel de 
Saúde na capital paulista, destinada a pequenas cirurgias. 

Por falar em saúde, a pequena Júlia Ferrari Oliveira, neta do nosso 
associado Cláudio Ferrari Nenez, da 2G Transportes, foi diagnosticada 
com AME (Atrofia Muscular Espinhal). A família está correndo contra 
o tempo para arrecadar R$ 9 milhões, valor necessário para adquirir 
o Zolgensma, remédio  considerado a cura para a doença. O Sinaceg 
abraçou a causa. Veja como você pode ajudar na página 22. Estamos na 
torcida pela Júlia.

Boa leitura!

José Ronaldo Marques da Silva 
(Boizinho)

palavra 
do presidente

Presidente: José Ronaldo Marques da Silva
Vice-Presidente: Douglas Santos Silva
Secretário Geral: Aroldo Neves de Lima
Secretário de Finanças: Mauricio Noblie
Diretor Regional: Márcio Galdino da Silva
Primeiro Secretário: José Cavalcante da Silva
PrimeiroTesoureiro: Antônio Bezerra Dantas

Diretores Executivos Efetivos
Edmar Moreira de Oliveira
Gilmar Donizete da Silva
Raimundo Melo Cavalcanti
Silvio Bispo Romão

Diretores Executivos Suplentes
Alexandre Quadros Canassa
André Martins Alves
Antenor Garibaldi 
Benvindo Gonçalves
Djony Carlo Breda
Fábio Pio dos Santos
Gustavo Henrique Silva do Carmo
João Aparecido Petines
José Vicente Bonetti 
Luciano André Pinguelli Correa
Oldemir José Visotto
Ronaldo Almeida De Souza Aranha

Conselho Fiscal Efetivo
Luís Carlos Pitondo
Luiz Eugênio Baldin Golgatto
Valter Gonçalves de Oliveira

Conselho Fiscal Suplente
Daniel Masili Gomes
José Jorge Ribeiro 
Leandro Aristoteles Batista de Souza

Jornalista Responsável
Eduardo Camargo Sanches
Mtb 19.609

Editoração de Arte e Produção Gráfica

Zethy Lopes

Editor
Ítalo Rocha Nogueira

Publicidade
Ítalo Rocha Nogueira

Redação
Eduardo Camargo Sanches

Revisão
Eduardo Camargo Sanches

Fotografia
Ítalo Rocha Nogueira
Impressão Gráfica
Gráfica e Editora Referência

Tiragem
6.000 exemplares

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

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

Ano 19 - edição no 235 - novembro 2021

facebook.com/sinaceg/

instagram.com/sinaceg.sindicato

www.sinaceg.com.br



Revista Cegonheiro 3

Parceria entre Sinaceg 
e São Bernardo é 
reforçada

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

Presidente:

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

A atuação do Sinaceg só é possível graças 
à parceria com as prefeituras e demais 
órgãos públicos. Em 4 de novembro, para 
reforçar os laços, a diretoria do sindicato 
recebeu Marcelo Lima e Ivan Silva, respec-
tivamente, vice-prefeito e vereador de São 
Bernardo do Campo, na região metropoli-
tana de São Paulo.

Na ocasião, em um bate-papo informal 
durante o café da manhã, foi reafirmado o 
compromisso da prefeitura de São Bernar-
do com as demandas Sinaceg, atuais e que 
estão por vir.

www.sinaceg.com.br

cidade

Diretoria do Sinaceg recebe visita do vice 
prefeito marcelo lima e vereador ivan silva.

Benvindo Gonçalves Diretor 
Sinaceg junto com o verador 

Ivan Silva SBC.
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Família Marques 
doa banco para igreja 
de SBC
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A Paróquia Sagrada Família, em São Ber-
nardo do Campo, realiza campanha para 
doação de banco. A iniciativa é comum 
nas igrejas católicas, com engajamento 
significativo da comunidade.

A Família Marques, do presidente do Si-
naceg, José Ronaldo Marques da Silva, o 
Boizinho, recentemente fez a sua doação. 

regional

Boizinho e sua 
esposa Meire

Meire e Boizinho ao lado  
do padre Everton.

Banco doado pela Família Marques

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

Família Boizinho com o 
deputado federal Alex 

Manente, na Paróquia Sagrada 
Família, em SBC
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S.B.C é 
finalista do
Top Destinos Turísticos
Referência nacional no segmento 
de turismo industrial, São Bernardo, 
pelo terceiro ano consecutivo, está 
entre os três finalistas do prêmio 
Top Destinos Turísticos do Estado 
de São Paulo, na categoria Turismo 
de Estudos e Intercâmbio. A cidade 
vencedora será revelada em 30 de 
novembro.

Promovido pela ADVB (Associação 
dos Dirigentes de Vendas e Marketing 
do Brasil) e pela Associação de 
Profissionais de Turismo, Skal 
Internacional São Paulo, o prêmio tem 
como objetivo valorizar e selecionar 
os melhores destinos turísticos do 
Estado. São Bernardo é o único 
município do Grande ABC classificado 
para a etapa final, momento em que 
as cidades são submetidas à avaliação 
da comissão julgadora, formada por 
especialistas em Turismo, Marketing e 
Comunicação. 

“São Bernardo tem mostrado que é 
possível atrair turistas com gestão e 
ousadia. Prova disso é o investimento 
no turismo industrial que temos 
realizado. Um segmento pouco 
explorado no País, mas que nos tem 
possibilitado receber, anualmente, 
milhares de turistas em busca de 

conhecimento e intercâmbio dentro 
das empresas sediadas na cidade”, 
afirma o prefeito Orlando Morando.

Na avaliação do diretor de Turismo e 
Eventos de São Bernardo, Fernando 
Bonisio, o fato de ser finalista 
pelo terceiro ano consecutivo 
mostra o potencial do município 
em movimentar o turismo gerado 
por atividades e programas de 
aprendizagem e vivências para 
fins de qualificação, ampliação de 
conhecimento e de desenvolvimento 

pessoal e profissional. 

Secretário de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia, 
Trabalho e Turismo, Hiroyuki Minami 
destaca o engajamento da população 
durante a fase que definiu os 
finalistas. “Mais uma vez, a população 
de São Bernardo nos ajudou e votou 
para que a cidade chegasse à final. 
Isso só mostra a aprovação dos 
nossos moradores com o programa 
do Turismo Industrial.”

social

Revista Cegonheiro6

Turismo industrial de São Bernardo 
atrai milhares de visitantes 
anualmente, em busca de 

conhecimento e intercâmbio

Turismo industrial de São Bernardo atrai milhares de visitantes 
anualmente, em busca de conhecimento e intercâmbio
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De motorista a dono 
de transportadora

Revista Cegonheiro8

O nome dele é José Esmeraldino de 
Couto Sousa, mas todos o chamam de 
Totó. Nasceu em Camalaú, na Paraí-
ba, há 68 anos, e há 50 mora em São 
Bernardo do Campo, na Grande São 
Paulo. Trabalhou como operador de 
máquinas, cobrador de ônibus, funi-
leiro na Volkswagen. Em 1986, surgiu 
a oportunidade de realizar o sonho de 
ganhar a estrada, ser dono do seu pró-
prio negócio. Comprou um Mercedes-
-Benz 1113 e tornou-se motorista ce-
gonheiro. “Eu queria a liberdade que a 
estrada proporciona.”
E ele começou bem. A primeira viagem 
foi para Fortaleza, capital cearense. 
Somando ida e volta, foram 12 dias e 
3.300 quilômetros. “Naquela época, 
chamávamos de viagem longa. Fui 
com a carreta cheia de carros zero-qui-
lômetro, voltei vazio, e com a certeza 

de que a minha escolha profissional foi 
acertada”, conta Totó.
Daquela empreitada até hoje, vão-se 
35 anos e muitas transformações. “As 
estradas eram muito ruins. Os cami-
nhões não passavam dos 70 km/h. Só 
dirigíamos durante o dia e, raramente, 
trabalhávamos aos domingos. Quando 
chegávamos às cidades, era uma festa. 
Os moradores paravam para ver aque-
las cegonheiras cheias de carro, aplau-
diam. Era emocionante”, lembra.
A maioria das viagens do Totó era para 
o Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Ma-
naus (AM), Macapá (AP), Belém (PA), 
São Luiz (MA), Recife (PE), Goiania 
(GO), Palmas (TO) e por aí afora. Quan-
do o destino era Natal (RN), aproveita-
va para visitar a família na Paraíba. 
Também atravessou as fronteiras. Ar-
gentina, Uruguai, Paraguai... “Conheci 

muitos lugares e culturas. Ouvi muitas 
histórias e causos. Experimentei várias 
tipos de comida”, diz, reforçando que 
nunca foi assaltado nem se envolveu 
em acidentes. “Graças a Deus!”
Sua última empreitada na estrada foi 
em 1998, para a capital paraense. Úl-
tima, como motorista. Depois do Mer-
cedes-Benz 1113, veio o 1519, o 1929, 
modelos Volvo, até construir sua frota 
e tornar-se empresário, prestador de 
serviços. 
Há 28 anos, está na gestão dos negó-
cios. “Como dizem, ‘quem corre atrás 
dos dois, ou perde um ou perde todos 
os dois’”, diz, para justificar o fato de 
não ser possível ser cegonheiro e ad-
ministrador ao mesmo tempo. 
Tudo diferente — Além da transforma-
ção profissional, muita coisa mudou 
desde a primeira viagem do Totó para 

gente
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Fortaleza, em 1986. As estradas não estão 
perfeitas, mas melhoraram bastante. Os ca-
minhões são, como ele diz, verdadeiras má-
quinas, com toda a sorte de equipamentos e 
tecnologia que proporcionam uma condução 
mais segura e confortável. 
Na vida pessoal, casou-se com a Marilange, 
há 26 anos, e tem uma filha, a Mayara, que o 
ajuda na empresa. “Quando nos casamos, eu 
já era cegonheiro. Inclusive, ela fez algumas 
viagens comigo.”
Totó diz que tem saudades da estrada. “Mas 
hoje só viajo de carro, e a turismo!”

Valdemir Moreira Angelim, assim como Vagner, 
segue trabalhando como cegonheiro.

Totó transportou sonhos principalmente para o 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste

Totó e a esposa, 
Marilange, com quem 
está casado há 26 anos

A filha Mayara acompanhou o pai 
em várias viagens.

Mayara segue ao lado do pai. 
Agora, trabalhando 
na empresa
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Movimento 
Novembro Azul

Revista Cegonheiro

saúde

Entre 2020 e 2021, 65.840 novos casos 
de câncer de próstata serão diagnos-
ticados no Brasil por ano, totalizando 
197.520. Os dados são do INCA (Instituto 
Nacional do Câncer), e para evitar que os 
diagnósticos se transformem em morte, 
é importante que os homens se cuidem. 
O movimento Novembro Azul foi criado 
com esse propósito: conscientizar a po-
pulação masculina sobre a doença e os 
exames necessários para detectar preco-
cemente o câncer de próstata.
Na fase inicial, o câncer de próstata não 
apresenta sintomas. Quando alguns si-
nais começam a aparecer, cerca de 95% 
dos tumores já estão em fase avançada, 
dificultando a cura. 

Nesta fase, os principais sintomas são:

• Dor óssea
• Dores ao urinar
• Vontade de urinar com frequência
• Presença de sangue na urina e/ou sêmen

Mesmo sem sintomas, a orientação é 
que homens a partir dos 45 anos, com 
fatores de risco, ou dos 50 anos, sem fa-
tores, devem ir ao urologista para con-
versar sobre o exame de toque retal, que 
permite avaliar alterações na próstata, 
como endurecimento e presença de nó-
dulos suspeitos, e de sangue PSA.
São fatores de risco o histórico familiar 
de câncer de próstata – pai, irmão e tio 
– e obesidade. Homens negros também 
sofrem maior incidência.
Um pouco de história – Voltando ao 
Novembro Azul, tudo começou com o 
Instituto Lado a Lado pela Vida (LAL), or-
ganização social sem fins lucrativos que 
se dedica simultaneamente às duas prin-
cipais causas da mortalidade masculina 
no Brasil – o câncer e as doenças cardio-
vasculares –, além do intenso trabalho 
relacionado à saúde integral do homem. 

A primeira campanha criada pelo LAL, 
no período de 2008 até 2010, foi batiza-
da de “Um toque Um drible”, referência 
à linguagem usada no futebol. Em 2011, 
em parceria com a Sociedade Brasileira 
de Urologia, o instituto promoveu o No-
vembro Azul, movimento internacional 
que nasceu na Austrália, em 1999, com 
um grupo de amigos que decidiram dei-
xar o bigode crescer, a fim de chamar 
atenção para a saúde masculina. O gru-
po realizava ações, e o que arrecadava 
era doado às instituições de caridade.
Hoje, o Novembro Azul é celebrado em 
diversos países. No Brasil, é uma das 
maiores campanhas sobre saúde do 
homem e parte do calendário nacional. 
Em 2020, o movimento esteve presente 
em 24 estados e engajou 610 empre-
sas, impactando mais de 82 milhões  
de pessoas.
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Uma equipe do 
Sinaceg segue 

trabalhando em 
Santa Catarina

transauto.com.br
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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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Podas de árvores 
seguem firmes 
pelo Brasil

meio ambiente

Em outubro, as equipes do 

“Programa Nacional de Podas de 

Árvores”, do Sinaceg, atuaram firmes, bene-

ficiando quatro estados: Alagoas, Maranhão, Minas 

Gerais, Paraíba e São Paulo. 

A Equipe 1, sob a coordenação de Edilon Gonçalves, realizou 

podas na BR 316, no trecho entre Bacabal e Santa Inês, no Estado 

do Maranhão.

A Equipe 2, coordenada por Valdir Aparecido, trabalhou no Estado de Minas 

Gerais, na BR 381, no trecho entre Ipatinga e Timóteo.

A Equipe 3, liderada por Wellington Francisco, fez podas no Estado de Santa Catari-

na, na BR 282, no trecho entre Chapecó e Irani.

A equipe 4, sob responsabilidade do encarregado Betuel, realizou podas no Estado de 

Alagoas, na BR 104, no trecho entre Murici e União dos Palmares. 

Além dessas, foram executadas podas em São Carlos, São Bernardo do Campo e São 

Caetano do Sul, no Estado de São Paulo, e em Campina Grande, na Paraíba, 

em parceria com as prefeituras.

Para colocar em prática o “Programa Nacional de Podas de Árvores”, o Sinaceg 

conta com 21 funcionários efetivos, divididos em quatro equipes, sob coorde-

nação de Paulo Cícero da Silva. Quando há necessidade, 

são contratados diaristas localmente. O programa conta com a 

supervisão e parceria das prefeituras, IBAMA e 

órgãos do meio ambiente.

Equipe 1 podou árvores na 
BR 316, no trecho entre 
Bacabal e Santa Inês, no 

Estado do Maranhão

Revista Cegonheiro14
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Equipe 02 encarregado Valdir trabalhando 
no estado de Minas Gerais na BR 3i1 
trecho entre Ipatinga e Timóteo/MG

Equipe 03 encarregado Wellington 
trabalhando no estado de Santa Catarina/

SC  na BR 282 trecho Chapecó e irani/SC

Equipe 4, na  BR 104, no trecho 
entre Murici e União dos Palmares, 

em Alagoas

Revista Cegonheiro 15
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Muito obrigado,  
Nossa Sra. Aparecida!

Revista Cegonheiro16

“A minha primeira romaria a Aparecida 
foi em 2013, como convidado. Em 2015, 
comecei a organizar e, de lá pra cá, só 
não fizemos o ano passado, por causa 
da pandemia. A satisfação e gratidão que 

social

Regis Formiga e seus amigos no 

Santuário, em 2021

Devoção à Nossa Sra. Aparecida 
foi herdada da família

sinto são indescritíveis. Sou movido pela 
devoção à Nossa Sra. Aparecida.” 
É assim que Marcos Galdino da Silva, 
o Kinho, começa a falar sobre sua 
caminhada de fé. A crença na padroeira 
do Brasil ele herdou da família, assim 
como a profissão. “Praticamente, nasci 
dentro de uma cegonheira. Meu pai 
começou como motorista, e hoje somos 
proprietários do Grupo Galdino”, conta, 
enfatizando que sua primeira viagem 
de caminhão como motorista foi em 
28/3/1997. Com tanta precisão, não há 
dúvidas quanto à paixão pelo ofício.
Mas voltando à romaria, tema da 
reportagem, este ano foram em 
15 amigos, todos cegonheiros, que 
caminharam cerca de 230 quilômetros, 
entre 6/10 e 10/10. “Fomos de Bragança 
a Aparecida, pela Serra da Mantiqueira. 
Atravessamos oito cidades, em meio 
a muita natureza e conectados com a 
espiritualidade.”
Antes de “pegar a estrada”, planejamento 
e organização. “Eu e mais três amigos 

percorremos o trajeto de carro, para 
conhecer a estrutura e reservar os locais 
onde passaríamos as noites. Também 

definimos cardápios, fizemos compras, 
preparamos as equipes de apoio. Até 
cozinheiro nós levamos”, detalha Kinho. 
“A primeira noite nós pousamos em uma 
chácara, com direito a churrasco. Também 
aproveitamos o momento para reforçar os 
laços de amizade, conversar sobre a vida de 
cegonheiro e nos divertir.”
São muitas as histórias e lembranças de todos 
estes anos, e a certeza de que, enquanto ele 
tiver saúde, vai organizar o romaria. “Tenho 
muito a agradecer à Nossa Sra. Aparecida!”

O mesmo sentimento tem Reginaldo 
Formiga de Sousa, da Transauto, o Regis 
Formiga. Este ano, ele fez sua oitava romaria 
da fé. Foram cinco dias caminhando, ao 
lado de oito amigos, mais dois no apoio. 
No total, andaram aproximadamente 250 
quilômetros. “Fomos pela Dutra. Apesar 
de mais perigosa, foi a minha melhor 
peregrinação. A gente conhece muitos 
romeiros, faz amizades, todos se ajudam. 
É emocionante”, conta, reforçando que, 
além de um dos organizadores, também é o 
massagista e quem faz os primeiros socorros 
no grupo. 

Kinho, à frente, com os amigos 
Yolanda, Marcelo (camiseta verde), 

Danilo e Marco, na romaria 2019

Equipe de apoio é fundamental, 
segundo Regis

Caminhantes da romaria 2021
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Nova geração 
dos Volvo FH, 
FM e FMX

lançamento

Revista Cegonheiro18

Em 20 de outubro, na Auto Sueco, 
em São Bernardo do Campo, foi apre-
sentada a linha 2022 de caminhões 
pesados Volvo. Respeitando todos os 
protocolos de segurança, o evento 
contou com a presença do presiden-
te, diretoria e associados do Sinaceg; 
Thiago Jacon, representante da Volvo; 
Mailson Oliveira e Adriano Correa, res-
pectivamente, instrutor e diretor de 
Pós-Vendas da concessionária; e ou-
tros convidados.
Além da apresentação técnica, desta-
cando os diferenciais e novidades da 
linha 2022 dos 
Volvo FH, FM e 
FMX, os convi-
dados conhe-
ceram os cami-
nhões de perto 
e tiraram fotos.
Dentre as ino-
vações, os veí-
culos trazem de 
série um inédito 
pacote de dis-
positivos de se-
gurança, painel 
com avançada 
plataforma di-
gital e aprimo-
ramentos de 
aerodinâmica e 
conectividade 
que garantem 
consumo de 
combustível até 5% menor. 
Segurança — Destacando a segurança 
da nova geração de caminhões pesa-
dos Volvo, um dos aprimoramentos é 
o Piloto Automático de Descida, tecno-
logia que permite manter a velocidade 
programada em descidas de serra ou 
declives mais longos. O sistema con-

juga vários dispositivos, como o con-
sagrado VEB; o potente freio motor 
Volvo; a transmissão eletrônica I-Shift; 
e até mesmo os freios de serviço do 
caminhão, acionados de forma auto-
mática para não exceder a velocidade 
máxima estabelecida.
A nova linha também traz de série o 
pacote de segurança Freios Eletrôni-
cos EBS, que garantem reação mais rá-
pida dos freios e distribuem a força de 
frenagem entre os eixos e o conjunto 
do caminhão como um todo. Os equi-
pamentos ainda permitem desgaste 

menor e mais uniforme de lonas ou 
pastilhas. Com o pacote, os caminhões 
possuem sempre freios com aciona-
mento eletrônicos EBS para freios a 
tambor e disco; controle de tração; 
freios ABS; auxílio de partida em ram-
pa; luz de freio de emergência; e freio 
de estacionamento com ativação/de-
sativação automática.

Cabines — A geração 2022 dos 
Volvo FH, FM e FMX chegam com mui-
tas mudanças externas e internas nas 
cabines. O FH ganhou novos conjunto 

ótico e grade fron-
tal, revigorando 
o design. Houve 
melhorias na ae-
rodinâmica, com 
cantos mais arre-
dondados, meno-
res frestas entre 
componentes e o 
pisca deslocado 
para a porta.
Internamente, o 
conforto foi apri-
morado, com 
um colchão de 
espuma de alta 
densidade. Outra 
mudança é nova 
alavanca da caixa 
I-Shift, que está 
mais ergonômica, 
proporcionando 

melhor movimentação do motorista.
Inspirados no FH, os novos Volvo FM 
e FMX ganharam cabines maiores, 
com muito mais espaço e conforto. 
Além disso, a maior área envidraça-
da proporciona visibilidade externa 
10% maior ao motorista, com vvvmais  
segurança.

Linha 2022 de caminhões 
pesados Volvo traz muitas 

novidades

Presidente Boizinho 

e diretoria do Sinaceg na 

apresentação da linha 

2022 da Volvo

/maaeprimetransporteswww.maaeprimetransportes.com@maae_prime

WhatsApp Comercial: +55 (11) 94004-9950 ou (11) 98521-1826   |   Fixo: +55 (11) 3744-0921

Rua Aureliano Guimarães, 150 - Sala 904

Temos disponível caminhão plataforma 
ABERTA ou FECHADA

comercial@maaeprimetransportes.com
 +55 (11) 94004-9950 ou (11) 98521-1826  

Fale com a

 MATTE Prime

Somos homologados pelo Exército Brasileiro e afiliados 
à Abrablin.

Além dessa garanna, seu veículo ou frota vai rastreado em 
tempo real.

Temos uma equipe preparada para prestar o melhor serviço 
aos nossos clientes.

Temos como parceira uma das maiores seguradoras do 
mundo, a                      Seguros.

Garannmos SEGURANÇA no transporte do seu veículo!

A Maae Prime desenvolve serviço no ramo de transporte de veículos leves para concessionárias 
e clientes, com total dedicação, responsabilidade e segurança a nível “Prime”.  
Nossa missão é fornecer um atendimento de ALTA QUALIDADE!

Está em busca de um transporte 
PREMIUM e SEGURO para o seu veículo ou frota?
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A Mercedes-Benz do Brasil e a Associa-
ção Beneficente Ebenezer (CIES Glo-
bal), que presta serviços à Prefeitura 
de São Paulo, colocaram em operação 
mais uma Unidade Móvel de Saúde na 
capital paulista, destinada a pequenas 
cirurgias. A nova carreta está locali-
zada atrás do Mercado Municipal de 
Pirituba, e atende pacientes das zonas 
Norte, Oeste e Centro. A expectativa é 
realizar até 20 mil atendimentos men-
sais, oferecendo cirurgias oftalmoló-
gicas de catarata e pterígio, além de 
exames de endoscopia, colonoscopia, 
ecocardiografia, eletroneuromiografia, 

São Paulo ganha Unidade Móvel  
para pequenas cirurgias

ultrassonografia, doppler, esclerotera-
pia não estética e nasofibro. 

A iniciativa faz parte do projeto #Unin-
doForças, desenvolvido e gerenciado 
pela Mercedes-Benz do Brasil, e que 
conta com outros parceiros. A ação 
tem apoio financeiro do Ministério 
Federal de Cooperação Econômica e 
Desenvolvimento da Alemanha (BMZ), 
via DEG/KfW, que está contribuindo 
com 4,5 milhões de euros para aquisi-
ção das carretas. 

Transportadas por caminhões Merce-

des-Benz, como o Novo Actros, serão 
oito unidades no total, oferecendo 
atendimento médico e assistência a 
comunidades carentes. “A continuida-
de do projeto mostra sua relevância, 
tanto na proposta social de dar supor-
te às demandas de saúde em diferen-
tes regiões do Brasil quanto no forta-
lecimento de parcerias que propõem 
a transformação da sociedade. Nossa 
empresa acredita que unir forças é o 
caminho mais eficiente para promover 
o desenvolvimento social, e estamos 
muito satisfeitos com os passos que 
estamos dando por meio desta ação”, 
diz Roberto Leoncini, vice-presidente 
de Vendas e Marketing Caminhões e 
Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil.

Assim como as Unidades Móveis de 
exames de tomografia e ultrassono-
grafia, a nova carreta tem cerca de 
15 metros de comprimento e 2,60 
metros de largura. Para ampliar o es-
paço interno e oferecer mais conforto 
no atendimento, parte da carroçaria é 
extensível, avançando mais 2 metros 
de largura (em cada lado) e recebendo 
rampa de acesso. Isso traz mais como-
didade e segurança aos cadeirantes e 
às pessoas com dificuldade de locomo-
ção. O espaço interno é formado pelas 
salas de pequenas cirurgias e exames, 
ambiente multiuso e hall de entrada.

Revista Cegonheiro20

Nova unidade móvel é destinada a 
pequenas cirurgias

Nova carreta está 
localizada atrás do 

Mercado Municipal 
de Pirituba, e atende 

pacientes das zonas 
Norte, Oeste e Centro.

Unidade Móvel de Saúde do projeto 
#UnindoForças, idealizado e gerenciado 

pela Mercedes-Benz do Brasil.

social



Revista Cegonheiro 21

Cegonheiro 218.indd   21 19/06/2020   13:54:58



Revista Cegonheiro22

Vamos 
ajudar a 
pequena Júlia

Revista Cegonheiro22

Seis meses. Esse é o tempo que a famí-
lia da Júlia Ferrari Oliveira, neta do nos-
so associado Cláudio Ferrari Nenez, da 
2G Transportes, tem para arrecadar R$ 
9 milhões. O valor é para adquirir o 
Zolgensma, remédio  considerado a 
cura para a AME (Atrofia Muscular 
Espinhal). A AME é uma doença ge-
nética que afeta as células nervosas 
da medula espinhal que controlam 
os músculos e outras células presen-
tes no nosso corpo.
“A Júlia tem a AME tipo 2, cujo diag-
nóstico só é possível entre o oitavo 
ou décimo oitavo mês de vida, pe-
ríodo em que a criança começa a 
andar. Como ela estava demorando 
a andar, fomos investigar. Consulta-
mos vários especialistas até fechar 
o diagnóstico”, conta Fábio Henri-
que Oliveira, pai da Júlia. “Algumas 
crianças com AME não conseguem 
andar. A Júlia chegou a dar alguns 
passos, mas como é uma doença de-
generativa, perdeu os movimentos. 
Por isso, nossa urgência.” Segundo 

Campanha AME Júlia no Instagram

Vamos ajudar a 
salvar a pequena 

Júlia

social

Fábio, o único tratamento que existe no 
Brasil é feito com o remédio Spinraza, que 
não cura a doença, apenas trata as con-
sequências com a reposição da proteína 

SMN, que o corpo não produz. “São re-
alizadas aplicações diretamente na me-
dula, em centro cirúrgico, durante a vida 
inteira. O Zolgensma é aplicado em dose 

única e tem potencial para curar a 
doença.”
Produzido pela Novartis e conside-
rado o remédio mais caro do mun-
do, o Zolgensma promete neutra-
lizar os efeitos da atrofia muscular 
espinhal, ao modificar o DNA do 
paciente e criando uma cópia fun-
cional. Detalhe: em crianças até 
dois anos. A pequena Júlia está 
com 1 ano e meio.
Para tentar juntar o valor, a famí-
lia lançou a campanha AME Júlia, 

no site Vakinha (https://www.

vakinha.com.br/vaquinha/cam-

panha-ame-julia).

Quem quiser colaborar também 
pode fazer doações por meio do 
PIX (chave: CPF 583.936.038-

46) ou depósito no banco Itaú,  

agência 0390, conta-corrente 

16443-2.
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Riscos de ficar 
muito tempo sentado

DORES NA COLUNA
A musculatura que ajuda a estabilizar a 
coluna, como os músculos do abdômen 
e da região lombar, fica mais relaxada 
quando passamos muito tempo sentados, 
aumentando a pressão sobre os discos da 
coluna. Resultado: dores nas costas.

Tentar fazer pequenas caminhadas e alon-
gamentos ao longo do dia ajudam a mini-
mizar o problema.

Motoristas em geral passam muito tempo sentados. Caminhoneiros, mais ainda. E, 
infelizmente, essa necessidade pode causar sérios riscos à saúde. Elencamos os mais 
comuns e como tentar evitar.
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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

saúde

AUMENTO DE PESO
Quando passamos muito tempo senta-
do, o corpo se movimenta pouco e, con-
sequentemente, gasta poucas calorias. 
Além disso, o metabolismo é mais lento. 
Conclusão: quilos a mais e, em casos mais 
graves, a obesidade.

Já que só é possível trabalhar sentado, 
evite consumir alimentos muito calóricos, 
como doces e frituras, e ficar beliscando 
entre as refeições. Tais vícios aumentam 
os riscos.DIABETES

Além do aumento de peso, ficar horas 
sentado favorece o acúmulo de gordura 
no abdômen. Segundo especialistas, isso 
estimula a produção de substâncias infla-
matórias que podem afetar o pâncreas e 
causar um problema chamado resistência 
insulínica que, por sua vez, pode resultar 
na diabetes. 

PROBLEMAS  
CIRCULATÓRIOS
Quando estamos sentados, os vasos 
sanguíneos ficam comprimidos, o que 
compromete a circulação do sangue e a 
oxigenação dos órgãos. A má circulação 
também dificulta o transporte de nutrien-
tes e de hormônios e pode provocar can-
saço, fadiga e até problemas sérios, como 
a trombose.
Para se prevenir, pratique atividades físi-
cas e se programe para levantar e fazer 
breves caminhadas.

ARTRITE E TENDINITE
Não é só a coluna que sofre quando você 
passa muito tempo sentado. Esse mau há-
bito também pode afetar as articulações. 
Os problemas são mais frequentes quan-
do as articulações ficam flexionadas ou 
estendidas por muitas horas.

Procure fazer alongamentos e exercícios 
laborais ao longo do dia para minimizar 
os riscos.

Acúmulo de gordura no abdômen podem 
afetar o pâncreas e, consequentemente, 

causar diabetes 
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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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versão aventureira do      
 compacto elétrico E-JS1

Batizado de E-JS1 EXT (Extreme), o mode-
lo é mais uma opção aos consumidores 
que fazem uso de seu carro 100% elétrico 
em circuitos mistos, e chega ao mercado 
nacional por R$ 174.900,00.
Com suspensão 50 mm mais alta, graças à 
troca de molas, amortecedores, pneus de 
uso misto e rodas, o E-JS1 EXT adapta-se 
aos pisos irregulares sem raspar o fundo. 
O veículo é ainda 1 cm mais alto que seu 
antecessor, o JAC iEV20, que deixa de ser 
comercializado.

A JAC Motors amplia sua
 linha de produtos com o 

lançamento da versão 
aventureira do E-JS1.

30 Revista Cegonheiro

Equipado com motor elétrico de 62 cv 
de potência e 15,3 kgfm de torque, e 
baterias de fosfato de ferro-lítio, com 
capacidade de carga de 30,2 kWh, o 
E-JS1 EXT possui 302 km de autonomia, 
chegando à velocidade máxima de 110 
km/h, segundo a montadora.  
Quanto ao visual, o modelo possui bar-
ras longitudinais no teto, novas rodas de 
liga leve aro 14, com pneus de uso misto 
175/70 R14, e faixa lateral decorativa. Na 
tampa traseira, a inscrição “E-JS1 EXT”.

Mercado — Segundo a ABVE (Associa-
ção Brasileira de Veículos Elétricos), de 
janeiro a outubro deste ano, foram co-
mercializados 27.097 veículos eletrifi-
cados no país, volume 74% superior a 
igual período de 2020. Os números con-
firmam que este é um mercado em as-
censão, e que o segmento deve encerrar 
2021 com mais de 30 mil unidades ven-
didas, batendo um novo recorde, como 
estima a entidade.

lançamento
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.

JAC lança



Revista Cegonheiro 31

versão aventureira do      
 compacto elétrico E-JS1

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 
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AUTOPORT.COM.BR
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2 Carretas três eixos robocop, alongada, padrão 
transauto. R$ 350 mil cada uma. Tratar Barbarelli 
Tel – 11 9 – 8549-1571 
Carreta Dambros Robocop 2008 com pneus e cin-
tas valor 70 mil - tratar com Roberto da Transzero 
(11) 99192-1817
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 bercamp, robocop, padrão transzero, ano 
– 2014, completa, serve p toco ou trucado. Tratar 
com Valter (12) 9 7406-9292

Volvo FH 500 globetrotter, ano 2020 - prata, km 
213 mil, R$ 650 mil. Tratar Barbarelli  
Tel – 11 9 – 8549-1571
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

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
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 Cegonheiro32



Revista Cegonheiro 3325 Revista Cegonheiro

Cegonheiro 218.indd   25 19/06/2020   13:55:02



Revista Cegonheiro34



Revista Cegonheiro 35



Revista Cegonheiro36


