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Editorial
ta, promovido pela Organização, que continua na busca 
da excelência, mostrando que o trabalho em equipe e a 
atenção aos detalhes fazem a diferença.

Destacamos ainda nesta edição, em nossas páginas 
amarelas, outro grande líder do Transporte Rodoviário 
de Carga – TRC: José Hélio Fernandes, Presidente recen-
temente empossado na NTC & Logística, um apaixona-
do pela atividade, muito competente nos trabalhos que 
já realizou e um entusiasta da logística brasileira.

Nossas ações de responsabilidade social continuam 
sendo exercitadas como nunca, conforme mostram as 
reportagens, e mais uma vez iniciamos uma nova cam-
panha nos caminhões, divulgando que apoiamos a cul-
tura de doação no Brasil.

A ideia é defendida pela entidade Retrato Social, pre-
sidida por Regina Moraes, no objetivo de servir como elo 
social entre doadores e entidades da sociedade civil.

Hospital do Fogo Selvagem; ONG Maranata Ecolo-
gia; Casa Biasi; Escola Estadual Neuza Rezende; Asso-
ciação das Pessoas Portadoras de Deficiência Física de 
Uberlândia; Lar Esperança; Associação e Fraternidade 
São Francisco de Assis na Providência de Deus; Asso-
ciação de Apoio aos Adolescentes Carentes; Comunhão 
Espírita Cristã Bezerra de Menezes; Casa do Caminho 
Francisca Macedo; Irmãs de Caridade do Santíssimo Sa-
cramento; Lions Clube de Colatina Rio Doce e Childhood 
Brasil foram algumas das entidades e órgãos que rece-
beram o apoio da Braspress.

Outros importantes temas também merecem des-
taque, como nossa participação na Couromoda 2014, a 
Regional Minas Gerais, o papel fundamental da realiza-
ção de check-list pelos motoristas; a cidade de Cachoei-
ro de Itapemirim (ES); minha participação em evento da 
Mercedes-Benz; nossa parceria para a transmissão de 
Showbol e a participação no ranking dos 300 maiores 
anunciantes do Brasil, entre outros.

Boa leitura!

Urubatan Helou
Diretor-Presidente do Grupo H&P 

Continuamos a per-
severar a cada novo 

dia, construindo e re-
novando nossas ações 
para a manutenção da 
liderança de nossa em-
presa no mercado de 
encomendas e a con-
solidação dos negócios 
que envolvem a atuação 
da Braspress em todo o 
País, como fazemos há 
37 anos.

Por isso, é com muita satisfação e orgulho que inau-
guramos o novo hub de Bauru (SP), de 50 mil metros 
quadrados, estrategicamente localizado no km 348 da 
Rodovia Marechal Rondon, no bairro Jardim Gasparini.

O novo terminal atua com a função básica de inter-
ligar várias filiais do Estado de São Paulo, bem como do 
Paraná em 24 horas, no sistema denominado Overni-
ght, funcionando também com operações de transbor-
do das encomendas originárias dos Estados do Sul do 
País com destino a várias regiões do Brasil,  e descon-
gestionando o Hub de São Paulo (SP).

Assim, nossas operações estão sendo agilizadas 
com a diminuição dos prazos de entrega, e mostramos 
ao mercado que cada centavo recebido continua sendo 
investido na própria Organização.

Pioneiramente, investimentos também não foram 
poupados em capacitação e motivação de nossos mo-
toristas, que passaram a utilizar um inovador simulador 
de direção. Com esse equipamento importado, pode-
mos capacitar e reciclar os profissionais do volante sem 
perda de tempo e sem comprometer a produtividade 
dos serviços.

O estresse e a vida agitada estão colaborando para 
agravar ainda mais o alarmante quadro de acidentes de 
trânsito no Brasil, mas estamos fazendo a nossa parte, 
conscientizando nossos motoristas da necessidade de 
um aprimoramento mesmo para aqueles profissionais 
com mais de 20 ou 30 anos de experiência.

Por outro lado, profissionais competentes em suas 
funções foram premiados no 3.º Campeonato de Fro-
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BRASPRESS NEWS – A deso-
neração da folha de pagamento já 
está funcionando nas empresas?

José Hélio Fernandes – Sim, 
começou em janeiro e vai até o 
fim do ano. Está trazendo bene-
fícios maiores para as empre-
sas de mão de obra intensiva, 
como as de carga fracionada. 

O mais importante é que incluiu 
os autônomos que prestam 
serviços para as empresas, re-
gularizando seus rendimentos 
com benefícios na hora de fazer 
financiamentos para a compra 
de caminhão. Agora vamos lutar 
para prosseguirmos com esse 
benefício. 

BRASPRESS NEWS – E a Lei 
n.º 12.619, de regulamentação 
dos motoristas?

José Hélio Fernandes – Ima-
ginava que seria implemen-
tada numa velocidade maior. 
Há um projeto de modificação, 
mas ainda está na Casa Civil. 
Nós discutimos muito, tivemos 
muito trabalho até chegar aos 
pontos de convergência entre 
empresários, trabalhadores, au-
tônomos e o Ministério Público 
do Trabalho. Foi um longo tra-
balho de convencimento. 

BRASPRESS NEWS – Como 
resolver a questão da falta de 
motoristas?

José Hélio Fernandes – Acho 
que a vigência da lei vai contri-
buir ao oferecer uma jornada 
regular de trabalho, direito a 
descanso e intervalo entre as 

jornadas. Isso vai atrair os jo-
vens para a profissão. O Serviço 
Nacional de Aprendizagem do 
Transporte – SENAT abriu inscri-
ções para formação profissional 
e de mudanças de categorias, e 
as vagas se esgotaram em duas 
semanas.

BRASPRESS NEWS – O que o 
senhor acha da contratação de 
motoristas colombianos, como 
fez o Sindicato do Paraná, que 
está treinando um grupo de 50?

José Hélio Fernandes – Va-
mos esperar para ver se a ex-
periência dá certo. Eles vêm de 
outra cultura, têm outros costu-
mes, com condições de trabalho 
e legislação diferentes. 

BRASPRESS NEWS – O se-
nhor acha que a Lei Estadual n.º 
15.315, aprovada em São Paulo 

“A carga tributária 
é grande e 

generalizada. Temos 
buscado ampliar o 

direito ao crédito
do PIS e COFINS 

ligado diretamente 
à operação. Algumas 

empresas já têm 
se creditado e

 estamos provocando 
o debate para expandir 

a recuperação.
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para punir com suspensão de 
inscrição no ICMS as empresas 
que comercializarem mercado-
rias roubadas, pode se estender 
para o território nacional?

José Hélio Fernandes – Nós 
estamos estimulando os sindi-
catos e as federações estadu-
ais a lutarem para aprovar lei 

O novo Presidente da NTC assumiu o cargo na festa de 50 anos da entidade

Entrevista
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Entrevista
José Hélio Fernandes:
a força que vem do Centro-Oeste

06

Aregião Centro-Oeste responde atualmente por 
41% da produção do agronegócio brasileiro, com 

77,6 milhões de toneladas anuais de grãos, carro-
-chefe da economia brasileira. Por essa razão, tem 
atraído investidores em logística, transporte e in-
fraestrutura. 

Com isso, pela primeira vez em 50 anos, o 
Centro-Oeste elegeu um representante na presi-
dência da Associação Nacional das Empresas de 
Transporte e Logística – NTC&Logística: José Hélio 
Fernandes, líder regional há mais de 30 anos. Uma 
de suas primeiras decisões à frente da entidade 
foi programar a Feira Nacional do Transporte – 
FENATRAN Centro-Oeste, para funcionar em anos 
pares, revezando-se com a edição bianual em São 
Paulo.

Formado em Administração de Empresas, Fer-
nandes é sócio diretor administrativo da Trans-

Braspress News

portes Gerais Botafogo Ltda., criada em 1979, com 
sede em Brasília e atuação também em Goiás, 
Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. De 1993 
a 1998, Fernandes foi presidente do Sindicato das 
Empresas de Transportes de Carga no Distrito Fe-
deral – SINDIBRAS e, desde 1998, preside a Federa-
ção Interestadual das Empresas de Transporte de 
Cargas – FENATAC, que agrega os sindicatos em-
presariais do Centro-Oeste e Tocantins.

José Hélio, que se define como um apaixonado 
pela atividade de transportes, disse nunca ter so-
nhado em presidir a NTC, embora seja respeitado 
no País inteiro pelo trabalho em favor do setor com 
os Poderes da República, principalmente nas últi-
mas quatro gestões em que foi vice-presidente de 
Geraldo Vianna e Flávio Benatti.

BRASPRESS NEWS – O senhor acha que os cami-
nhões continuarão a servir de depósitos de grãos?

José Hélio Fernandes– Esse é um problema que 
tem de ser resolvido entre os embarcadores e o 
governo. No ano passado foi criada uma linha de 
financiamento especial para silos, mas a política de 
elevação dos juros não estimulou os investimen-
tos. O governo quer evitar filas nos portos, mas 
isso só será resolvido com nova infraestrutura de 
portos e rodovias. A culpa não é do transporte: em-
presas de Rondonópolis (MT) estão colocando, cada 
uma, cerca de 2 mil bitrens para a safra iniciada em 
20 de janeiro, e outras estão preparando centros de 
distribuição climatizados. 

BRASPRESS NEWS – Outro grave problema é a 
excessiva carga tributária da atividade de trans-
porte. Como resolver essa situação?

José Hélio Fernandes – A carga tributária é 
grande e generalizada. Temos buscado ampliar 
o direito ao crédito do PIS e COFINS ligado dire-
tamente à operação. Algumas empresas já têm 
se creditado e estamos provocando o debate 
para expandir a recuperação.

Valdir dos Santos

José Hélio Fernandes atua no setor há mais de 30 anos
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Rochinha publicou 3 livros

similar pelas assembleias legislativas de cada Es-
tado. Acho que será mais fácil passar no Congres-
so Nacional depois que estiver em vigor em vários 
Estados.

BRASPRESS NEWS – Outra iniciativa estadu-
al, de Minas, de sucateamento de caminhões com 
mais de 30 anos, será estimulada pela NTC?

José Hélio Fernandes– Achei importante a par-
ticipação da Associação Nacional dos Fabricantes 
de Veículos Automotores – ANFAVEA. Somente 
com a renovação da frota será possível ampliar o 
atual mercado de 150 mil caminhões. A proposta 
da Confederação Nacional do Transporte – CNT de 
renovação via sucateamento dos caminhões com 
mais de 30 anos está na Casa Civil e deve passar 
por análise dos Ministérios de Meio Ambiente e da 
Fazenda, e também do Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social – BNDES.

BRASPRESS NEWS – Qual é o principal proble-
ma do setor hoje?

José Hélio Fernandes – A meta chave de minha 

gestão e pela qual vou lutar todos os dias é me-
lhorar a remuneração do frete. As empresas não 
conseguem repassar integralmente os aumentos 
de custos e se descapitalizam. E o resultado é o de-
saparecimento de empresas tradicionais. Das dez 
maiores dos últimos dez ou 12 anos, só uma so-
breviveu. Os balanços mostram que o lucro sobre 
a receita é de 3%. Assim, uma empresa que investe 
pesadamente em frota não sobrevive. O setor não 
vai ficar bem se as empresas estiverem mal. Em 
2013, houve aumento de 7,85% nos custos opera-
cionais no segmento de cargas fracionadas: 17,27% 
para o litro do óleo diesel, 10,22% para os salários 
dos motoristas, 12,7% para pneus, 6,87% para veí-
culos, 6,07% para seguros e 3,77% para recapagem 
– isso tudo sem falar no gerenciamento de risco e 
nas restrições ao tráfego de caminhões nos gran-
des centros urbanos, cujos custos não foram to-
talmente repassados, restando uma defasagem de 
5,78% nas empresas de carga fracionada, o que é 
quase o dobro do lucro.

BRASPRESS NEWS – Quais as medidas que a 
NTC pretende adotar?

José Hélio Fernandes – Vamos fazer reuniões 
e palestras em todo o Brasil, reunir os empresá-
rios, mostrar a gravidade da situação, chamar os 
embarcadores ao diálogo, mostrar a importância 
do nosso serviço na cadeia produtiva, estabelecer 
uma agenda sólida, mostrar que somos responsá-
veis não somente pelos nossos empregados, mas 
pelo sustento de suas famílias. 

BRASPRESS NEWS – Agora, que o senhor vem 
toda semana a São Paulo, o que mais mudou na 
sua rotina?

José Hélio Fernandes – Agora tenho de dar ex-
pediente na empresa nos fins de semana para co-
brir as quintas e a sextas-feiras em que fico em 
São Paulo. Tanto lá como aqui, conto com profissio-
nais experientes, e na diretoria da NTC, tenho par-
ceiros e grandes mestres, como o Urubatan (Helou, 
vice-presidente), que tem todas as condições de 
me substituir e me suceder.

 

A meta da
gestão de

José Hélio é
a melhoria da
remuneração

do frete
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ABraspress inaugurou um terminal na cidade 
de Bauru, no Estado de São Paulo, estrategica-

mente localizado no km 348 da Rodovia Marechal 
Rondon, no bairro de Gasparini.

O novo terminal amplia as operações na ligação 
inter-Hubs.

 Assim, além de atuar com o conceito de Hub 
em atendimento às atuais operações de distribui-
ção na própria cidade e outras situadas a até 200 
quilômetros ao seu redor, e dos transbordos que 
interligam as várias unidades do Estado de São 
Paulo e às cidades de Maringá e Londrina, no Pa-
raná, começa também a incorporar o novo conceito

O terminal de 
Bauru dispõe 

de 15 mil m² de 
área construída

Capa

10 Braspress News

Braspress inaugura 
novo hub em Bauru

Capa
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zado da estrutura de Bauru, que contempla 50 mil 
m² de área total e 15 mil m² de área construída”, 
acrescentou Urubatan Helou.

Segundo Luiz Carlos Lopes, Diretor de Opera-

ções, a infraestrutura completa de movimentação 
das encomendas previu ainda áreas dedicadas à 
conservação e ao abastecimento da frota, bem 
como amplo pátio para estacionamento, escritórios 

O novo terminal irá 
aumentar a agilidade 
das operações

Capa
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de ligação inter-hubs para outras regiões do Brasil.
Ou seja, a partir de Bauru serão realizadas ope-

rações para:
– Rio Grande do Sul, para as cidades de Porto 

Alegre, Novo Hamburgo e Santa Maria;
– Santa Catarina, para Itajaí e Blumenau;
– Paraná, para Curitiba e Guarapuava;
– Rio de Janeiro, para a capital;
– Espírito Santo, para Vitória;
– Minas Gerais, para Belo Horizonte;
– Distrito Federal, para Brasília;
– Goiás, para Goiânia, e
– Região Nordeste, ligando o novo hub de Feira

de Santana e Salvador, na Bahia; Recife, em Per-
nambuco, e Fortaleza, no Ceará, completando o ci-
clo de integrações diretas das várias regiões dos
Estados de São Paulo e Paraná com as demais re-
giões do Brasil.

Agilidade nas operações

“Com essas novas operações, mostraremos ao 
mercado a maior e mais bem estruturada empresa 
de transportes de encomendas do Brasil”, destacou 
Urubatan Helou, Diretor-Presidente da Braspress. 

“O novo empreendimento permitiu às opera-

ções da Braspress não somente o encurtamento 
das distâncias entre as várias regiões brasileiras, 
mas também a melhoria nos prazos finais das en-
tregas, destacada pela oportunidade do uso otimi-

“Com essas novas 
operações, mostraremos 

ao mercado a maior e mais 
bem estruturada empresa 

de transportes de 
encomendas do Brasil”, 

destacou Urubatan Helou.

“

“
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administrativos e operacionais, refeitório, vestiários 
com conceito chapelaria e confortáveis dormitórios 
para as acomodações dos motoristas rodoviários 
de acordo com o padrão do CAMB ‘’Basil de Barros”  
- Centro de Apoio ao Motorista Braspress.

O Diretor Luiz Carlos mencionou ainda que fa-
tores como qualidade e segurança nas operações
incentivam a Braspress a reinvestir seus lucros,
reaplicados no próprio negócio, tornando-a cada
vez mais sólida e vigorosa para enfrentar a concor-
rência e, consequentemente, proteger seu merca-
do através da satisfação e do reconhecimento de
seus clientes e usuários.

Investimentos de R$ 40 milhões

O novo terminal segue linha arquitetônica mo-
derna, valorizada por ambientes amplos e planeja-

dos para o maior conforto de seus cola-
boradores, em consonância com o estilo
Braspress, cujo conceito é visto nas vá-
rias unidades distribuídas em todo o 
território nacional.

Com 82 docas de carga e descarga, 
o terminal de Bauru dispõe de 7.500 m² 
de plataforma modelo U, atende às ope-

rações no conceito cross docking, dinamizando as
entradas (inbound) e saídas (outbound) das enco-
mendas ali processadas.

A unidade foi concebida e planejada nos moldes 
dos padrões ambientais, destacando-se o proces-
so de reúso de água, com captação e armazena-
mento das águas de chuvas, reaplicadas no con-
sumo básico de sanitários, conservação de jardins 
e áreas verdes, além da conservação/lavagem da 
frota.

A nova estrutura ampliará a oportunidade de 
emprego da região, elevando de 80 para aproxi-
madamente 125 vagas na cidade, entre as mais de 
6.100 existentes em todo o Brasil.

“O próximo passo será a automação desse Hub,
cujo projeto se encontra em fase final de concep-
ção, desenvolvimento e instalações”, anuncia com 
orgulho Urubatan Helou.

Com a nova estrutura será ampliado a 
oportunidade de emprego na região

Foram investidos 
R$ 40 milhões no 

novo Centro Logístico
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presta a devida atenção.
Treinando no simulador, po-

rém, o motorista estará mais 
bem preparado para os inciden-
tes que podem acontecer duran-
te o dia a dia.

De qualquer maneira, esse 
treinamento não substitui as 
prá ticas de volante, na opinião de 
Urubatan Junior, mas sim acaba 
colaborando, além de aperfeiçoar 
o sistema. “Esperamos um real 
aprimoramento dessa capacita-
ção e reciclagem, mesmo para 
aqueles com mais de 20, 30 anos 
de experiência, que acham não 
ter mais necessidade de apren-
der nada, mas que, por excesso 
de confiança e em condições ad-
versas, acabam arriscando a vida 
e – pior ainda – matando outras 
vítimas inocentes’’, destacou ele.

 As autoridades brasileiras 
também estão preocupadas com 
o assunto: a partir do próximo 
mês de junho, será obrigatório o 
treinamento em simulador para 
novos motoristas, segundo de-
terminação do Conselho Nacional 
de Trânsito – CONTRAN, que re-
gulamenta as leis do setor. 

Conscientizar e 
prevenir acidentes

A Braspress orienta seus mo-
toristas, mostrando a importân-
cia da conscientização e preven-
ção de acidentes. 

Antes de cada viagem, a Or-
ganização realiza nos motoristas 
exames médicos e toxicológicos, 
através do Centro de Atendimen-
to ao Motorista Braspress ‘’Ba sil 
de Barros’. 

É claro que, para ser um mo-
torista eficiente, não basta ape-
nas participar das simulações. 
Para ser um motorista eficiente, 

dentro das próprias unidades. 
 “Uma aula teórica deveria ter, 

em média, oito horas para trans-
mitir todo o conteúdo, o que seria 
cansativo e nada proveitoso. Já 
nas aulas simuladas, que duram 
uma hora e meia, atendendo cin-
co motoristas ao mesmo tempo, 
é mais fácil e rápido assimilar. 
Além disso, o conteúdo é próximo 
da realidade vivenciada por es-
ses profissionais’’, acrescentou o 
controller.

É preciso evoluir

Aprender a teoria dentro de 
uma sala de aula de autoescola e 
vivenciar o aprendizado são duas 
coisas completamente diferen-
tes. Na sala de aula, acaba sen-
do enfadonho, e muita gente não 

é necessário atentar às leis de 
trânsito, o estado tanto do veí-
culo quanto dos equipamentos 
e as condições adversas que po-
dem ser encontradas durante a 
condução. 

“Todas as prevenções e cons-
cientizações agem em conjunto, 
tornando o motorista e a Orga-
nização eficientes. Somente as-
sim, vamos conseguir reduzir o 
número de acidentes no Brasil’’, 
finalizou Urubatan Helou Junior.

Esse simulador foi produzido 
pela Virage Simulation, empresa 
canadense que utiliza em seu 
processo de desenvolvimento o 
mesmo conceito de simulação 
aérea. 

Unidade móvel

A capacitação ocorreu na uni-
dade instalada na Vila Guilherme, 
em São Paulo (SP), sem precisar 
deslocar o colaborador, que, sem 
precisar perder tempo para se 
locomover para outro lugar, tem 
mais condições de conciliar as 
atividades de aprendizado com 
outras tarefas.

Os 60 motoristas que passa-
ram pela capacitação, realizada 
entre os dias 9 e 16 de outubro 
passado, fizeram o curso de Di-
reção Econômica, que mostra 
como é possível economizar 
combustível durante as viagens 
com a ajuda de técnicas de con-
dução, o que traz benefícios para 
o condutor, como segurança e 
diminuição do estresse e do can-
saço nas viagens. 

 “Após preparar-se com esse 
módulo, o motorista consegue 
diminuir em 10% a média de con-
sumo de combustível, podendo 
chegar a até 15%”, explicou expli-
cou Luciano Burti da Navig, em-

No total 60 motoristas 
da Organização 
passaram pela 

capacitação

Trânsito: “Cautela nunca é demais”

16 Braspress News

Braspress utiliza simulador
para capacitar motoristas
ABraspress está fazendo sua parte: trouxe um 

simulador para motivar e capacitar seus profis-
sionais, mesmo aqueles com muitas – mas muitas 
e muitas – horas de volante.

A Diretoria da Organização defende que todo 
motorista precisa se adequar às surpresas das ruas 
e estradas brasileiras, ou seja, precisa saber enfren-
tar a dura realidade da infraestrutura rodoviá ria e 
urbana, que mata gente inocente a cada minuto.

Tanto é assim que, infelizmente, o Brasil está no 
ranking dos dez países onde mais morrem pessoas 
no trânsito. O estresse e a vida agitada estão ainda 
causando muita violência na sociedade.

Segundo Urubatan Helou Junior, Controller de 
Frota da Braspress, somente a conscientização 
dos motoristas vai poder contribuir para diminuir 
essa problemática que afeta a sociedade em nível 
muito elevado.

“Podemos capacitar e reciclar nossos motoris-
tas, sem perder tempo nem comprometer a pro-
dutividade de nossos serviços. Os profissionais, 
no entanto, também precisam se conscientizar, se 
preparando mentalmente e se antecipando nas re-
ações para evitar riscos desnecessários’’, acrescen-
tou Urubatan Junior, que considera uma vantagem 
competitiva da Organização o uso do simulador 
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está há dez anos na Or-
ganização e achou extre-
mamente importante a 
capacitação.

 “Uma coisa é apren-
der na teoria, mas prati-
car no simulador é muito 
mais proveitoso. Você 
ad quire bastante  conhe-
cimento pa  ra economizar 
combustível e também 
aprende maneiras de re-
duzir o próprio cansaço 
físico”, relatou Gerivaldo.

Segundo o Motoris-
ta Linaldo Viana da Sil-
va Goto, que já morou no 
exterior, a Braspress está 
dando um grande passo. 
“Achei maravilhoso ter 
acesso a essa ferramenta. 
Além de tudo, é bom sa-
ber que a Braspress está 
tendo esse cuidado a mais 
conosco”, concluiu Linaldo, 
de 35 anos.

Unidade Móvel instalada na Matriz da Braspress

Controller de 
Frota da Braspress, 

Urubatan Helou Junior, 
ao lado de Luciano 

Burti, da Navig

Trânsito: “Cautela nunca é demais”
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presa que importou o simulador.
Esse conteúdo teórico e prá-

tico foi definido pela Navig em 
parceria com o Centro de For-
mação de Transporte de Char-
lesburg – CFTC, uma unidade de 
treinamento para caminhoneiros 
baseada em Quebec, no Canadá.

Resultados positivos

A Braspress quis saber se o 
que o motorista aprendeu na 
capacitação, se está utilizando 

o que aprendeu na prática e se 
tudo o que foi economizado vir-
tualmente também está se con-
firmando no dia a dia. 

Nesse levantamento, consta-
tou que, dos 60 motoristas que 
participaram do treinamento, to  -
dos, sem nenhuma exceção, con-
seguiram colocar em prática o 
aprendizado e reduziram o consu-
mo de combustível, como haviam 
feito no simulador, recebendo o 
certificado do curso Direção Eco-
nômica – Motorista Eficiente.

“Estou há 20 anos na Bras-
press e já perdi a conta do tempo 
em que sou Motorista-Carreteiro, 
mas, mesmo assim, ainda tenho 
muito o que aprender – tanto 
que adquiri várias informações 
com o simulador. É diferente, pois 
aprendi sobre o sistema de eco-
nomia e levei o conhecimento re-
cebido para o dia a dia nas estra-
das”, explicou Jornandes Ferreira, 
de 59 anos.

O Motorista-Carreteiro Geri-
valdo Luiz da Silva, de 43 anos, 

Conscientizar e prevenir é a melhor maneira de evitar acidentes
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da Braspress

pressão do código de barras são 
fundamentais na operação de 
cada volume transportado em 
todo o Brasil. Por isso, exigimos 
a máxima qualidade do fornece-
dor”, esclareceu Luiz Carlos. 

Leitores e coletores de dados

A Face Print foi fundada em 
1992 como consultoria de mão 
de obra para os setores de tec-
nologia e automação, além de Etiquetas e fitas que são confeccionadas para a Braspress

Série “Parcerias”
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Face Print, parceira d

Em prosseguimento à série “Parcerias”, entre-
vistamos José Reynaldo de Souza, Diretor co-

mercial da Face Print, que participa diretamente do 
relacionamento com a Braspress.

“É uma relação de parceria, com confiança mú-
tua, que se estende pelo fato de nos comprometer-
mos com a qualidade dos produtos e das soluções 
de tecnologia que oferecemos para o atendimento 
das necessidades da Braspress”, afirmou o Diretor 
da Face Print, que tem sede em São Paulo.

Segundo Reynaldo normalmente a relação pre-
vê o fornecimento de etiquetas adesivas e de fi-
tas de impressão (conhecidas como “ribbon”) que 

preservam o código de barras, evitando, assim, a 
ocorrência de grande número de rejeição quando 
os volumes passam pela leitura do código de bar-
ras no Sistema Automatizado de Distribuição de 
Encomendas – SORTER.

“Já fornecemos também equipamentos para 
impressão de código de barras”, acrescentou ele.

Na opinião de Luiz Carlos Lopes, Diretor de Ope-
rações da Braspress, a parceria é satisfatória, pois 
está dentro do escopo das necessidades da Orga-
nização, visando dar segurança na continuidade 
dos serviços prestados.

“Para nós, esses detalhes da etiqueta e da im-

A Face Print fornece etiquetas adesivas e fitas de impressão

Diretor
Comercial da
Face Print, José
Reynaldo de Souza
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representação comercial em suprimentos. 
Após alguns anos de atividades, constituiu o 

parque gráfico para a fabricação de etiquetas e ró-
tulos adesivos. Hoje, além de etiquetas e fitas, for-
nece ao mercado impressoras, leitores e coletores 
de dados.

“Nosso objetivo é apresentar ao mercado as fa-

cilidades e as vantagens do investimento em pro-
cessos de impressão e leitura de códigos de barras 
para empresas que não conhecem os benefícios 
da codificação. Também estamos nos adaptando 
à tecnologia RFID, que tem como objetivo, além de 
identificar, rastrear os volumes etiquetados”, des-
tacou o diretor Reynaldo. 

A Face Print fornece todo tipo de equipa-
mento para automação e ainda impressoras 
térmicas de todas as marcas e modelos, seja 
para a indústria, seja para o comércio ataca-
dista ou varejista. Além disso, fornece todos 
os tipos de fitas para impressão, rótulos e eti-
quetas adesivas e não adesivas, bem como 
as utilizadas na água e em locais de extrema 
umidade.

“Seguimos nossa política de qualidade, ofe-
recendo treinamentos constantes aos nossos 
30 colaboradores diretos, para estarmos à 
frente da concorrência e, acima de tudo, para 
superarmos as expectativas de nossos clien-
tes, como a Braspress”, finalizou o represen-
tante da Face Print.

A empresa segue a risca a política
de qualidade, para superar as expectativas
dos clientes, como a Braspress

A Face Print também tem impressoras, 
leitores e coletores de dados
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*Giuseppe Lumare Júnior é Diretor-Comercial

Para os transportadores 
em geral, o gerenciamento 

de risco já representou custo 
médio de 14% das receitas 

gerais. Hoje, após massivos 
investimentos – os quais 

não foram necessariamente 
oriundos das rubricas 

de Frete Valor e GRIS

“

violação das liberdades de mercado, não fosse 
ela apenas confirmação daquilo que o código civil 
brasileiro já arbitrava anteriormente. 

 A responsabilidade de seguro é do trans-
portador sob qualquer perspectiva de análise. Na 
prática, esse compromisso é parte integrante e 
inseparável do ato de empreender no transporte. 
Um transportador, ao definir os limites de sua 
especialidade, de um só lance assume todo o 
arcabouço legal implícito ao ato de transportar 
bens para terceiros, cujas necessidades foram, 
de alguma maneira, contempladas nos serviços, 
incluindo expectativas de confiança que vão além 
das responsabilidades puramente legais.

 Um transportador não só é obrigado a manter 
a apólice de RCTR-C como não poderá deixar 
de manter uma apólice de RCF-DC – seguro fa-
cultativo por desaparecimento de carga –, cuja 
imprescindibilidade é indiscutível num ce-
nário em que o roubo de cargas é uma cruel 
realidade. Ademais, essas apólices jamais são 
comercializadas separadamente e sem que haja 
uma rigorosa pré-qualificação do transportador no 
que diz respeito à competência de gerenciamento 
de riscos estáticos e móveis.

 Para os transportadores em geral, o ge ren-
ciamento de risco já representou custo mé -
dio de 14% das receitas gerais. Hoje, após mas-
sivos investimentos – os quais não foram 
necessariamente oriundos das rubricas de Frete 
Valor e GRIS, mas sim dos resultados da atividade 
como um todo –, esse custo ainda gira em torno 
de 6% das receitas gerais, queda que revelou uma 
triste realidade. O transportador teve seu horizonte 
de possibilidades afetado por força do excesso de 
responsabilidades que no Brasil recaem sobre 
ele. Os seguros de carga representam apenas a 
parte visível de suas responsabilidades objetivas, 
pois, na prática, o empreendedor de transporte 
é obrigado a abdicar do transporte de certos 
produtos para se adaptar a restrições de apólices e 
de gerenciamento de risco. 

No limite, o Brasil é um caso à parte, pois 
a concepção de um modelo de transporte 
especializado não só é influenciado por fatores 
puramente mercadológicos, mas também sofre 
restrições pela ausência de uma segurança pública 
eficiente. Além das responsabilidades objetivas já 
citadas existem responsabilidades difusas que, por 

vezes, ultrapassam as possibilidades de dotação 
orçamentária dos transportadores, na medida 
em que investimentos inadiáveis impedem pla-
nejamentos de longo prazo menos onerosos.

 A responsabilidade de guarda de produtos 
durante o tempo de realização do transporte em 
geral alcança as transportadoras na forma dos 
riscos de furto interno, cuja gestão exige grandes 
investimentos e esbarra nas rigorosas condições 
legais que impedem a tipificação do crime de 
maneira rápida e simples, resultando em perdas 
que são arcadas sem contrapartida nas receitas, 
haja vista a qualificação do fato como ineficiência 
do transportador.   

A realidade do transporte só é conhecida em 
profundidade pelos próprios transportadores, so-
bretudo no que diz respeito à amplitude de suas 
responsabilidades. Não é lícito, portanto, que, 

por razões menos nobres – leia-se: apressadas 
tentativas de usurpar os fretes, reduzindo-os 
artificialmente –, certos agentes de mercado quei-
ram apartar os seguros de carga dos serviços de 
transporte. 

 Porém, para a esmagadora maioria dos 
clientes de transportadoras, não faz sentido 
contratar seguros de carga separados de fretes 
em que as responsabilidades objetivas e difusas 
estão contempladas no compromisso expresso 
na própria relação de parceria. A decisão, todavia, 
vem proteger o pequeno e médio transportador, 
os quais nem sempre conseguem interpor 
suficiente resistência às arbitrariedades que lhe 
são impostas.
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Opinião Os seguros 
de carga são 
inseparáveis 
dos serviços 
de transporte

*Giuseppe Lumare Júnior

Para nós transportadores, nunca houve dú-
vida que os seguros de carga são parte in-

separável dos serviços de transporte. Os riscos e 
as responsabilidades inerentes ao transporte são
indissociáveis do empreendimento de transporte, 
fazendo parte de sua concepção, planejamento e 
execução.

Em recente decisão da ANTT e da Susep – 
respectivamente os órgãos  regulatórios oficiais do 
transporte e dos seguros no Brasil –, foi reafirmada 
a obrigatoriedade de contratação do seguro de 
Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário 
de Cargas (RCTR-C) pela empresa de transporte. 
A decisão chamou atenção por acrescentar a
possibilidade de cassação do Registro Nacional de 
Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC) 
do transportador quando este não mantiver, para 
todos os seus clientes, a cobertura em questão,
considerada condição imprescindível para o 
exercício da atividade.

A decisão tem por mérito acabar com uma 
polêmica estéril que tem contribuído para acalorar 
discussões entre contratantes e contratados 
no âmbito do transporte de carga. As partes 
teoricamente afetadas – grandes embarcadores, 
grandes operadores logísticos nacionais ou não 
e outros possíveis contratantes de transporte – 
poderiam interpretar a decisão como flagrante 

Segundo Giuseppe Lumare Júnior a 
responsabilidade do seguro 
de carga é do transportador
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resultados positivos de um Brasil mais justo para a 
população.

“É necessário deixarmos de contemplar o mundo 
pela sala de visitas de nossa casa. Precisamos abrir 
a porta e tentar melhorar o mundo em que vivemos”, 
afirmou o empresário, que anteriormente já participou 
de várias campanhas sociais, mostrando que os cami-
nhões são verdadeiros outdoors ambulantes e podem 
ajudar na conscientização social.

Conhecida por sua transparência e ética no tercei-
ro setor, Regina Moraes sempre foi procurada como 
referência na escolha de entidades sérias, indicando 
aquelas que conhecia e de cuja idoneidade tinha cer-
teza, mas algo a incomodava na informalidade desse 
processo.

“Pensava na existência de tantas outras com me-
nor visibilidade que também precisavam de mais aten-
ção. Além disso, os potenciais doadores querem saber 
dos efeitos concretos de seus investimentos, tanto na 
doação quanto nos resultados’’, explicou ela, que nos 

últimos anos também preside o Projeto Velho Amigo.
A partir dessa inquietação e da vontade de fazer 

mais, pensou em transformar essa indicação em algo 
profissional, que pudesse beneficiar todas as institui-
ções sérias do Brasil.

“Queremos encurtar a distância entre pessoas que 
queiram promover mudanças e a vasta área de opor-
tunidades. Pretendemos mostrar a grande diferen-
ça que um pequeno gesto pode fazer, incentivando a 
conscientização do coletivo e caminhando juntos em 
direção a uma sociedade onde cada um faça seu papel 
de cidadão”, acrescentou.

Por isso, o objetivo principal da Retrato Social é va-
lidar entidades, conhecendo-as de perto e fazendo um 
cadastro no site, para que todos possam exercer seu 
papel com certeza e transparência.

“Todos têm grande valor nessa rede de doações e 
relacionamentos. Por isso, pedimos que compartilhem 
conosco suas experiências e dúvidas para que esse 
espaço seja cada vez mais completo’’, acrescentou.

Caminhões da Braspress foram adesivados com a campanha
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Responsabilidade social

Braspress apoia a cultura 
de doação no Brasil

Braspress, líder nacional na distribuição de en-
comendas, está divulgando em seus caminhões que 
apoia a cultura de doação no Brasil. 

A ideia é defendida pela Retrato Social, entidade 
presidida por Regina Moraes que tem por objetivo ser-

vir como elo social entre doadores e instituições da so-
ciedade civil.

O Diretor-Presidente da Braspress, Urubatan He-
lou, disse que se engaja nessa campanha de respon-
sabilidade social esperando poder contribuir para os 

Da direita para a esquerda: Regina Moraes, Presidente do Retrato Social; Urubatan Helou, 
Diretor-Presidente da Braspress; e Regina Helou, co-fundadora do projeto
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Responsabilidade social

Campanha nos caminhões
A Braspress adota há quase 20 anos 

campanhas de responsabilidade social por 
meio da afixação de adesivos nos cami-
nhões da frota. A empresa também apoia a 
Fundação Abrinq em defesa dos direitos e o 
exercício da cidadania da criança e do ado-
lescente, o Grupo de Apoio ao Adolescente e 
à Criança com Câncer – GRAACC e o Hospital 
do Câncer de Uberlândia.

Outras importantes campanhas já fo-
ram realizadas com a divulgação de fotos de 
crianças desaparecidas – que teve grande 
repercussão em todo o País – e a inserção 
de portadores de necessidades especiais no 
mercado de trabalho.

“Estamos conscientes dos problemas 

sociais do País. Por isso, fazemos questão 
de participar com esse tipo de divulgação, já 
que nossos caminhões, como verdadeiros 
outdoors ambulantes, levam mensagens de 
conscientização social”, finalizou Urubatan 
Helou. 

Na sociedade brasileira muito se critica 
o caminhão, sob a alegação de que provoca 
lentidão no trânsito das grandes cidades. A 
população não entende que sem caminhão 
não existe abastecimento e que esse veícu-
lo é um outdoor ambulante que pode contri-
buir para o sucesso de campanhas sociais 
de repercussão nacional, regional ou até 
mesmo local, em pequenos núcleos urba-
nos espalhados pelos rincões do Brasil. 

Campanha iniciada
pela Braspress, em
dezembro de 1996,

com a divulgação
de fotos de crianças

desaparecidas

Campanha de doação de órgão 
iniciada em setembro de 2004



31Braspress News

ONG Maranata Ecologia 
recebe doação da Braspress

A Maranata Ecologia, Organiza-
ção Não Governamental – ONG lo-
calizada em Caraguatatuba (SP), foi 
contemplada pela Braspress com a 
doação de 214 equipamentos suca-
teados no dia 3 de fevereiro passado.

A doação foi feita por Tayguara 
Helou para a coordenadora da or-
ganização, Maria das Mercês Rojas 
Marin Serra, e para o administrador 
da entidade, João Batista da Costa 
Júnior, na matriz da Braspress, em 
São Paulo.

A ONG Maranata foi fundada em 
2010 com o objetivo de contribuir 
para a preservação da natureza e 
dos recursos naturais do planeta.

Segundo a coordenadora Maria 
das Mercês, esse objetivo inclui a 
participação da comunidade. ‘’Acredi-
tamos que as pessoas somente po-
dem entender a importância da con-
servação do meio ambiente quando 
tiverem suas próprias necessidades 
básicas sanadas’’, afirmou. 

Por isso, todo o material recolhi-
do das doações ou das coletas de 
materiais reciclados que aconte-
cem diariamente na cidade de Ca-
raguatatuba é levado para a sede 
da ONG, onde 11 de seus 17 fun-
cionários fazem uma triagem para 
posterior venda. 

O dinheiro arrecadado é rever-

tido para as 17 famílias que a ONG 
ajuda com roupas, calçados, medi-
camentos e até cursos.

Além disso, a entidade desenvol-
ve atividades de reflorestamento; 
palestras de educação ambiental; 
hortas comunitárias, domiciliares e 
escolares, além da Operação Praia 
Limpa.

“Estou nessa luta há mais de 30 
anos, mas há quatro fundei a ONG, 
juntamente com Neusa Maria Fon-
seca, a atual presidente. Somos 
muito agradecidas pela ajuda que a 
Braspress está nos dando ao doar 
esse material”, finalizou a coordena-
dora da ONG.

Da direita para a 
esquerda: Tayguara Helou; Maria das Mercês, 
Coordenadora da ONG Maranata e João Batista 
da Costa Júnior, Administrador da ONG

Os funcionários da ONG 
fazendo triagem do 
material recolhido      
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Responsabilidade social

Hospital do Fogo Selvagem: história de luta sem fim
O Hospital do Fogo Selvagem, instalado em Uberaba 

(MG), vem sendo ajudado pela Braspress há muitos 
anos com o transporte so lidário de doações.

Foram transportados mais de 2.000 quilos de 
doações de setembro de 2013 a abril passado, entre 
mantimentos, roupas, calçados, sa co linhas de natal, 

enxovais de bebê, cadeiras de roda, brinquedos, tecidos 
e materiais de artesanato.

Os donativos, que chegam de di versas cidades, 
são transportados pela Organização até o Hospital e 
distribuídos conforme a necessidade dos atendidos, 
segundo a presidente da Instituição, Ivone Aparecida 
Vieira da Silva.

“Agradeço ao Diretor-Presidente da Braspress, 
Urubatan Helou, e a cada colaborador que viabiliza 
a chegada das doações até os usuá rios de nossos 
serviços. O trans porte solidário da Braspress per mite 
a sobrevivência do Lar. Assim, podemos continuar o 
trabalho iniciado pela minha fa le  cida avó, Aparecida 
Conceição Fer reira”, afirmou a atual presidente da 
Instituição, Ivone Aparecida Vieira da Silva.

A entidade foi fundada em 1957 por Aparecida 
Conceição Ferreira, carinhosamente conhecida como Vó 
Cida, que começou levando os doentes para sua própria 
casa, quando o hospital em que trabalhava mandou 
embora os pacientes devido ao difícil e desconhecido 
tratamento do pênfigo foliáceo, nome científico para 
fogo selvagem.

A doença – cujos sintomas se assemelham à 
sensação de labaredas que percorrem o corpo e deixam 
na pele verdadeiras marcas de queimaduras – ainda era 
desconhecida naquela época, e as pessoas acabavam 
sendo discriminadas pela própria sociedade.

Mesmo assim, depois de passar por muitas 
dificuldades, incluindo pedir esmolas e até ser presa, 
Vó Cida conseguiu erguer e montar o Hospital do Fogo 
Selvagem na cidade onde morava.

Vó Cida lutou por seus pacientes até seu falecimento, 
em 22 de dezembro de 2009, aos 95 anos de idade. Além 
de ter deixado sua força e seu exemplo para motivar os 
colaboradores, transmitiu o legado para sua neta Ivone, 
que segue seus passos.

“Desde os sete anos estou envolvida com o trabalho 
prestado pelo Lar. Minha mãe era uma das professoras 
na escola do Hospital, e eu auxiliava nas lições e ensinava 
leitura. Há 20 anos faço parte da Diretoria; já ocupei o 
cargo de tesoureira e agora estou na minha segunda 
gestão como presidente da instituição”, contou Ivone.

Além de tratar das pessoas com pênfigo foliáceo, o 
Lar desenvolve projetos na área da assistência social, 
educação e saúde, atendendo mais de 12 mil pessoas 
por ano.

Transporte de mais de 2.000 quilos para o Hospital

Os donativos chegam de diversas cidades

Da esquerda para direita: Motorista Mirian da Silva Jorge,
Conferente Giuliano Alves de Andrade, Presidente do Lar Ivone
Aparecida Vieira da Silva, Gerente Luiz Alberto Dias de Abreu,
Supervisor Administrativo José dos Reis Sobrinho e
Conferente Diego Bonfim de Oliveira
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Responsabilidade social

Transporte 
solidário para
escola em 
Uberlândia (MG)

A Braspress transportou soli da-
ria mente 11 computadores da cida de 
de Barueri (SP) para a Escola Estadual 
Neuza Rezende, em Uberlândia (MG).

A entrega foi realizada pela gerente 
regional do Triângulo Minei ro, Carla 
Mendonça, ao diretor da Escola, Arcísio 
Ferreira de Resende; à vice-diretora 
Cristiane e ao secretário Nilton Soares 
Rocha, no dia 19 de setembro passado.

“Venho em nome da Escola Es-
tadual Neuza Rezende – Direção e 
professores – agradecer a todos pelo 
trabalho solidário e pela agilidade e 
cuidado no transporte e na entrega dos 
computadores. Incluímos na história 
da Escola a Braspress e colaboradores 
como uma Empresa Amiga da Edu-
cação”, agradeceu Rocha. 

Transporte solidário de 
cobertores para Brasília 
e Petrópolis

A Braspress realizou dois transportes solidários a pedido de 
Marcelo Vivas, proprietário das lojas AD e Enjoy. As doações foram 
transportadas de São Paulo (SP) para Brasília, onde foram entre-
gues no dia 25 de fevereiro passado, e para Petrópolis (RJ), no último 
dia 7 de março.

Em Brasília, a entrega de 200 cobertores para o Centro Espírita 
Dom Bosco contou com a presença de Joana Correia, dirigente do 
Centro; Marcelo Vivas e Antônio Vivas, os doadores dos cobertores; 
Natália Bernardo, supervisora comercial da Organização, e Aélcio 
Alves, motorista.

Na segunda entrega, em Petrópolis (RJ), 500 cobertores foram 
entregues ao Centro Espírita Missionários da Caridade por Raphael 
Augusto, gerente da filial do Rio de Janeiro, acompanhado dos co-
laboradores Leonardo de S. B. Nogueira, conferente, e Agostinho 
Adriano da Silveira, motorista, recepcionados por Antonio Pacheco, 
voluntário do Centro. 

Da esquerda para a direita: Carla
Mendonça, Gerente Regional do Triângulo
Mineiro; Nilton Soares Rocha, Secretário
da escola; Cristiane, Vice-Diretora e Arcísio
Ferreira de Resende, Diretor

Da esquerda para a direita: 
Aélcio Alves, Motorista; Natália
Bernardo, Supervisora Comercial;
Marcelo Vivas, doador dos 
cobertores; Joana Correia,
Dirigente do Centro Espírita Dom
Bosco e Antônio Vivas, doadores 
dos cobertores

Da esquerda para a direita: Motorista Agostinho Adriano da Silveira, 
Conferente Leonardo de Souza Boecht Nogueira, Funcionário do Centro 
Sebastião Flávio Rodrigues, Voluntário Antonio Pacheco e o Gerente  da 
Braspress,  Raphael Augusto
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Braspress doa
bicicleta para entidade 
de Uberlândia (MG)

A Braspress doou e transportou de 
São Paulo (SP) a Uberlândia (MG), para a 
Associação das Pessoas Portadoras de 
Deficiência Física de Uberlândia – ADEF, uma 
bicicleta a pedido da própria entidade.

A entrega também foi realizada pela 
gerente regional do Triângulo Mineiro, Carla 
Mendonça, e recebida pelo assessor de 
Comunicação da Associação, Luiz Carlos de 
Souza, no dia 4 de outubro passado. 

Transporte solidário
chega a Colatina

O Lions Clube de Colatina Rio Doce (ES) 
foi contemplado com a doação de 54 cadei-
ras de rodas transportadas pela Braspress, 
de São Paulo (SP) para a cidade capixaba no 
dia 18 de dezembro passado.

A doação foi entregue pelo gerente da 
filial de Colatina, Wendel Pertel, para repre-
sentantes da entidade, no dia 14 de março 
passado

Braspress apoia o 
3º Pelotão da 209ª
Companhia da Polícia Militar 
de Montes Claros (MG)

Mais uma ação social foi realizada pela Braspress. Des-
ta vez, a Organização colaborou com o 3º. Pelotão da 209.ª 
Companhia da Polícia Militar de Minas Gerais, na cidade de 
Montes Claros.

Graças ao apoio da Organização, foi possível de serem 
confeccionadas as placas indicativas da fachada, totem, placa 
de descerramento e placas para colaborados do Pelotão PM 
Capitão JK - Juscelino Kubistchek, localizado no bairro JK, e 
responsável pela área em que está sediada a Braspress.

Elzivan Sideaux, gerente da filial de Montes Claros, com-
pareceu à solenidade, que também contou com a presença do 
Coronel PM César Ricardo de Oliveira; bem como o Coman-
dante da 11ª. Região da PM, e o Tenente-Coronel Nivaldo Fer-
reira Neto,  - Comandante do 50 BPM, Unidade a qual perten-
ce a 209 Companhia da PM -  entre outros convidados, no dia 
25 de fevereiro passado. 

A Gerente Regional do Triângulo Mineiro, 
Carla Mendonça com o Assessor de Comunicação 
da entidade, Luiz Carlos de Souza

Da esquerda para a direita: Jorge do 
Nascimento Dias, Presidente do Lions Clube 
Colatina Rio Doce; Wendel, Gerente da filial 
de Colatina; e Julio Roberto Morguetti; Diretor 
Social do Lions Clube Colatina Rio Doce

Da esquerda para a direita: Coronel César Ricardo Guimarães, Gerente 
Elzivan Sindeaux, Presidente da Comissão de Montes Claros do Bairro 
Alexandre Nobre Guimarães e Tenente Tancredo Fonseca
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Casa do Caminho 
Francisca Macedo 
recebe doação de livros

Desta vez foi diferente: o Hospital do 
Fogo Selvagem, de Uberaba (MG), tra  di-
cio nalmente mantido pela colaboração de 
pessoas ami gas, realizou a doação de uma 
caixa de livros para a Casa do Caminho 
Francisca Macedo, localizada em Santo 
André (SP), no dia 9 de dezembro passado. O 
transporte foi feito pela Braspress.

Braspress e SETCESP unidos
na entrega de donativos

O Sindicato das Empresas de Transportes de Carga 
de São Paulo e Região – SETCESP arrecadou, em todas 
as suas reuniões de Diretorias Adjuntas e eventos, 
cerca de 800 quilos de alimentos e outros donativos 
para instituições de caridade que cuidam de pessoas 
carentes no Estado de São Paulo.

As doações foram transportadas pela Braspress de 
São Paulo (SP) até São José do Rio Preto (SP), ao norte 

do Estado, onde ficam três instituições: Lar Esperança, 
Associação e Fraternidade São Francisco de Assis 
na Providência de Deus e Associação de Apoio aos 
Adolescentes Carentes, que receberam os alimentos em 
outubro passado.

“Agradeço à Braspress por realizar o transporte das 
mercadorias até as instituições de destino”, comentou o 
presidente do SETCESP, Manoel Sousa Lima Jr.

A Diretora da Instituição,
Ivone Aparecida Vieira da Silva

e o Gerente, Luiz Alberto

Cerca de 800 quilos de alimentos foram doados para instituições de caridade
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Braspress faz a diferença 
para as crianças da Casa Biasi

ABraspress faz a diferença para as 20 crianças e 
adolescentes que estão abrigadas temporariamen-

te na Casa Biasi (antigo Abrigo Edel Quinn), localizada 
nas imediações da Matriz do bairro da Vila Guilherme, 
na Zona Norte de São Paulo (SP), ao colaborar com a 
pintura e fazer a doação de quatro computadores.

Tayguara Helou, Diretor do Grupo, visitou a entidade 
no dia 19 de março passado, quando foi recebido por 
Vladi Ribeiro Nascimento Santos, Coordenador geral 
da Instituição; Adriana Soares, Coordenadora, e Victor 
Abud Silva, um dos fundadores.

A Organização já ajudou anteriormente com a doa-
ção de várias cestas básicas e computadores, e tam-
bém com a promoção de festas. Desta vez, realizou 
um mutirão de conservação e pintura nos dias 8 e 9 de 
março passado. Para isso, contou com a ajuda da W3M, 
empresa de reformas em geral.

Segundo Tayguara 
He lou, é muito impor-
tante a Braspress cola-
borar com a comunida-
de onde atua. “Temos de 
fazer a nossa parte para 
o bem-estar da socie-
dade em que vivemos. 
Precisamos ter sempre 
a consciência de que 
não basta apenas co-
brar, mas sim contribuir 
para um futuro melhor”, 
afirmou ele.

Dois computado-
res foram colocados 
na sala de informática, 
para auxiliar as crianças 
em suas tarefas e tam-
bém lhes proporcionar 
um pouco de diversão, 
outro na secretaria, e 

mais um na sala dos educadores, para agilizar o traba-
lho dos profissionais que atuam no local.

Adriana Soares contou que as crianças gostaram 
muito do novo visual do abrigo. “As crianças adoraram. 
Para cada pessoa que vem ao abrigo, mostram com 
muito orgulho como tudo ficou bonito e conservado. 
Agora todos estão tomando cuidado para não sujar 
e chegaram até a fazer uma bola de pano, para não 
manchar a parede. Somos todos muito agradecidos 
pela força que a Braspress sempre nos dá”, relatou.

Também fazem parte do quadro de funcionários, 
acompanhando diariamente a criançada, Rosemere 
Mei, assistente social, e Natalia Visciglia, psicóloga.  Há 
dois anos o Centro de Promoção Social Cônego Luiz 
Biasi assumiu o abrigo, no mês de abril passado pas-
sou para a nova gestão, a cargo da Núcleo Cristão Ci-
dadania e Vida.

Da esquerda para a direita: Vladi Ribeiro Nascimento Santos, Coordenador Geral da Casa Biasi; 
Victor Abud Silva, fundador; Adriana Soares, Coordenadora e Tayguara Helou, Diretor da Braspress
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Braspress apoiou campeonato 
Hípico em Santa Maria

A Braspress apoiou o tradicional Campeonato Hípico de Santa 
Maria (RS), realizado pelo 1.º Re gimento de Po lícia Montada – Re-
gimento Coronel Pillar, que contou com representantes das unida-
des de policiamento montado dessa brigada militar.

O evento integrou a Copa de Saltos Comandante Geral da Bri-
gada Militar, unidades do Exército Brasileiro e do Exército Uruguaio, 
bem como centros hípicos de todo o Estado, no dia 22 de novembro 
passado.

O apoio da Braspress possibilitou a compra das medalhas, tro-
féus e escarapelas distribuídas aos vencedores das provas.

Uma corrente de solidariedade 
foi feita em São Paulo (SP) contando 
com o transporte solidário da 
Braspress, mais uma vez.

Eleny da Rocha Brás de Oliveira, 
que ajuda crianças carentes, pediu 
para a Braspress transportar quatro 
volumes que continham brinquedos 
conseguidos com amigos.

O transporte, realizado com sucesso no dia 9 de dezembro 
passado, levou as doações para diversas crianças, que tiveram um 
Natal muito mais iluminado.

Transporte de 
brinquedos 
para crianças e 
adolescentes carentes

O Natal foi muito come-
morado em Boquira (BA) por 
291 crianças e adolescentes, 
que receberem brinquedos 
doados. Foram 56 volumes 
que a Braspress gentilmente 
transportou de São Paulo (SP) 
para esse município baiano a 
pedido das Irmãs de Caridade 
do Santíssimo Sacramento.

Campeonato hípico teve apoio da Braspress

Doações para crianças carentes

Natal iluminado para 
crianças em São Paulo

Solidariedade 
para Brasília

A Comunhão Espírita Cristã Be zer -
ra de Menezes foi mais uma en tidade 
beneficiada pela colaboração da Braspress, 
que transportou so lida ria mente15 caixas 
com materiais de informática de São 
Paulo (SP) a Brasília (DF).

A doação, enviada pelo Centro Es-
pírita 3.ª Revelação Luz e Verdade, foi 
recebida pelo diretor de Coordenação 
e Assistência Doutrinária, Gerson Lu-
zia dos Reis, pelas mãos da gerente 
operacional da filial de Brasília, Rosenice 
Barreto, no dia 12 de novembro passado.

Da esquerda para a direita: Aelson 
Alves de Almeida, Motorista; Rosenice
Barreto, Gerente Operacional e Gerson 
Luzia dos Reis, Diretor de Coordenação 
do Centro Espírita
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Empresas de diferentes setores da economia estão 
incluindo em suas ações de responsabilidade social o 
enfrentamento da exploração sexual de crianças e ado-
lescentes nas estradas. O objetivo é evitar que esse 
grave problema faça parte de suas cadeias produtivas. 

As empresas participam da causa por intermédio do 
Programa Na Mão Certa, do qual a Braspress é signatá-
ria desde 2006. A iniciativa visa sensibilizar os caminho-
neiros e motivá-los a atuar como agentes de proteção 
dos direitos de crianças e adolescentes. São ações que 
trazem importantes benefícios para as comunidades e 
para as empresas que precisam movimentar suas car-
gas pelas estradas brasileiras.

A exploração sexual de crianças e adolescentes nas 
estradas é uma grave violação de direitos que ocorre 
com muita frequência no território brasileiro. O tema 
é complexo e de difícil solução. Governos, empresas e 
organizações da sociedade civil estão empenhados em 
ações que visam enfrentar o problema. 

A Childhood Brasil é uma organização que luta para 
proteger crianças e adolescentes da violência sexual. 
Faz isso através de programas próprios, focados em 
inovação, comunicação e advocacy, com importantes 
resultados intersetoriais, envolvendo empresas, gover-
no e sociedade civil.

Nenhuma empresa socialmente responsável pode 
admitir qualquer tipo de violação dos direitos das crian-
ças na sua cadeia de valor. Uma das mais importantes 
iniciativas da Organização no setor privado é o Progra-
ma Na Mão Certa, lançado em 2006.

Programa Na Mão Certa

O Programa Na Mão Certa é uma 
grande união de esforços que tem 
como principal estratégia a sensibiliza-
ção dos motoristas de caminhão para 
que atuem como agentes de proteção 
dos direitos de crianças e adolescentes. 
Por estarem o tempo todo viajando, os 
motoristas convivem com o problema, 
veem o que acontece no dia a dia das 
estradas. Pensando nisso, o Programa 
Na Mão Certa preparou uma série de 
iniciativas para sensibilizar os motoris-

Vamos acabar com a exploração 
sexual de crianças nas estradas 

tas e transformá-los em agentes de proteção.
O primeiro e mais importante passo foi trazer as 

empresas para a causa. Isso foi feito através do Pac-
to Empresarial contra a Exploração Sexual de Crianças 
e Adolescentes nas Rodovias Brasileiras. Atualmente, 
mais de 1.400 empresas são signatárias do Pacto, entre 
elas as maiores empresas dos setores de transporte e 
logística.

A partir da adesão de uma empresa, o Programa 
capacita multiplicadores – pessoas de dentro das em-
presas que passam a sensibilizar os motoristas, sejam 
contratados ou prestadores de serviço. Para atuar com 
os motoristas, os multiplicadores recebem uma forma-
ção específica em workshops frequentemente organi-
zados pelo Programa Na Mão Certa. 

Para dar suporte ao trabalho com os caminhoneiros, 
diversos materiais didáticos foram especialmente pre-
parados pelo Programa. Entre eles, está o Guia Na Mão 
Certa para Caminhoneiros, uma coleção com oito volu-
mes cujo propósito é informar ao motorista como agir 
quando se deparar com a exploração sexual de crianças 
e adolescentes nas estradas. 

Além de debater diretamente o tema da exploração 
sexual, os guias também abordam temas de interesse 
dos motoristas, tais como saúde, segurança, direitos 

humanos e relacionamento com a família. 

Faça parte do Programa Na Mão Certa

Para saber mais sobre o Programa Na 
Mão Certa, visite o website no endereço  
http://www.namaocerta.org.br. Se a sua 
empresa ainda não é signatária do Pac-
to Empresarial, preencha o formulário de 
pré-adesão e receba todas as informa-
ções de como participar. Faça parte desta 
grande união de esforços para acabar com 
a exploração sexual de crianças e adoles-
centes nas estradas. 
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Casa Biasi funciona há 41 anos
Mais conhecida como Casa Biasi, essa entidade sem fins lu-

crativos foi inaugurada no dia 3 de novembro de 1972. Desde 
então, exerce um papel de agente de mudanças, pois, enquanto 
educa e orienta, permite o desenvolvimento do ser humano.

A Casa Biasi acolhe bebês, crianças e jovens até 17 anos que 
de alguma maneira estão em condição de vulnerabilidade social, 
pela perda ou ausência da família, passando a ter na Casa Biasi 
sua moradia.

Entre as 20 crianças e adolescentes que estão no abrigo da 
Vila Guilherme, uma história que se destaca é a de Jefferson. O 
menino, de nove anos, há um mês está lá com um irmão e tem 
mais quatro em outra instituição.

Enquanto aguarda sua mãe se restabelecer e encontrar um 
emprego, para poder voltar a morar com a família reunida, ele 
também está à espera de vaga em alguma escola da região.

Nessa entidade, além da convivência cotidiana e do atendi-
mento às suas necessidades básicas, as crianças e os jovens são 
encaminhados à escola e a cursos de acordo com a faixa etária. 
Alguns têm bolsa de estudos de inglês ou artes marciais.

O abrigo oferece reforço escolar, atividades na sala de in-
formática, passeios, ou seja, tudo aquilo que necessitam para 
crescer espertos, sem perder o lado alegre da vida, apesar das 
dificuldades sociais.

Os colaboradores se engajaram no mutirão

Após dois dias de trabalho a Casa Biasi ficou nova

Antes da reforma as paredes estavam sujas
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Filial de Campo Grande (MS) 
recepciona alunos de Logística

Um grupo de 24 alunos do curso de Logística do 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, 

acompanhados pelo professor Aldo 
Barrigosse e do assistente de Logís-
tica Marcos Aurélio Fernandes, visi-
taram as dependências da filial da 
Braspress em Campo Grande (MS) 
no dia 9 de outubro passado.

Na ocasião, os alunos foram re-
cepcionados pelo gerente regional do 
Mato Grosso do Sul, Neurivan Trinda-
de, e pelo gerente de Operações da 
filial de Campo Grande, Zenilto Teles 

de Oliveira. São eles: Almir de S. Silva, Álvaro C. Martins 
Júnior, Bruno D. da Costa, Clayton C. S. da Silva, Cleber de 
S. Silva, Diogo de S. Franchini, Hector L. Aquino, Edson 
H. Fernandes, Hidem F. R. Franco, Jeferson de S. Albu-
querque, José L. R. Pinto, Kely G. Aquino, Leandro A. R. 
Alonso, Lecio J. B. Aguero, Liliana B. Espia, Lynnicker H. 
S. Pereira, Mateus V. T. da Fonseca, Marcos A. de Olivei-
ra, Paulo F. Gondim, Sandro da S. Gomes, Selma S. Dias, 
Simara E. Vieira, Vinicius H. B. Aguirre e Walaci M. Ojeda.

Braspress realiza palestras 
para evitar acidentes nas estradas

Sempre pensando no melhor para seus colabora-
dores, a Braspress realizou duas palestras pa ra cons-
cientizar os motoristas da importância de se evitarem 
acidentes nas estradas.

As palestras, foram ministra das em Porto Alegre (12 
de novembro passado) e Novo Hamburgo (13 de novem-
bro) por Bea triz Masina, do Centro de For mação de Con-
dutores de No vo Hamburgo, que abordou questões de 
direção defensiva.

“As palestras foram de grande valia, pois a instrutora 
conseguiu transmitir de manei-
ra clara a importância desse tão 
debatido tema”, comentou o ge-
rente regional do Rio Grande do 
Sul, Cezar Fritsch.

Porto Alegre recebe grupo de  
grupo de alunos de Logística

A filial da Braspress de Porto Alegre (RS) recebeu os 
alunos do Curso Técnico em Logística da Escola Cristo 
Redentor para uma visita técnica no dia 12 de setembro 
passado.

Kimberly da Silva, Olga Cezar, Jocilene Jacques, An-
dré L. S. de Souza, Rose Maria Bueno, David Rezende, 
Paulo Roger Finkler, Celso C. Fraga, Bruna A. Rodrigues, 
Rafael R. da Silva, Rotiery M. Pinto, José Balbinot, Thia-
go Cipriani, Rafael Schneider, Marcos Santos, Eduardo 
Witt, Andriane Batista, Carolina do A. Lopes, Ana Clara 
Menezes, Aline Bianchi, Camila Santos, Brubeiquer Lino, 
Everton Polita, Gustavo Pereira, Douglas Diego Ferreira 
e Keli Aldravand estiveram acompanhados da profes-
sora Aura Alice Machado, do professor Marcelo Silveira 
e do professor Zereu Franzem.

Na oportunidade, o grupo foi recebido pelo gerente 
da filial de Porto Alegre, Daniel Martin, e pelos supervi-
sores operacionais Elói Desziuta e Luiz Carlos Melgarejo. 

Visitas da Alemanha
em São Paulo (SP)

Simonette Illi, representante de Comunicação da 
Daimler da Alemanha, e Gregor Soller, jornalista da re-
vista Verkehrsrundschau, visitaram a Braspress no dia 
12 de fevereiro passado.

Urubatan Helou Junior, controller de Frota da Orga-
nização, recebeu os visitantes alemães acompanhados 
por José Ignácio, gerente de Negócios Especiais da De 
Nigris, e os seguintes colaboradores da montadora: Jor-
ge Furtado (gerente de Vendas), Edvaldo Junior e Miguel 
Varanda (integrantes da Assessoria de Comunicação), os 
quais tiveram a oportunidade de conhecer as instalações 
da Matriz e da filial da Organização em São Paulo (SP).

Grupo de alunos de Logística conhecem 
a Organização em Porto Alegre

 Braspress recebe visita 
técnica de alunos 

do SENAC

Motoristas de Porto Alegre e 
Novo Hamburgo participam de palestra

Da esquerda para a direita: Miguel Varanda, Simonette Illi, 
Edvaldo Junior, Gregor Soller, Urubatan Helou Junior, José 
Ignácio e Jorge Furtado
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Alunos da ETEC conhecem 
a Braspress de Franca

Acompanhados pelo professor Luciano Gimenez, os 
alunos Amélia T. B. da Silva, Ana Paula S. Costa, Danie-
la R. T. Oliveira, Fernanda A. Antunes, Fernanda L. da 
Cunha, Giovanna N. N. Fernandes, Jander T. Júnior, João 
Paulo do Nascimento, Marcela R. da Silva, Matheus da S. 
Magalhães, Miriam D. de Freitas, Mônica P. Vitor, Naiara 
C. da S. Amaral, Nilva G. C. Costa, Reginaldo de F. Souza, 
Saulo L. Elias, Sérgio H. da Silva Almeida, Sharlane P. dos 
Reis, Susana C. Campos, Tamiris R. da Silva, Thiago V. de 
S. Angelo, Vanessa N. Ferreira e Wender L. Placidio, do 
curso de Logística da Escola Técnica Estadual (ETEC) Dr. 
Júlio Cardoso, visitaram as instalações da filial da Bras-
press de Franca (SP), recebidos pelo Gerente Manoel 
Messias, no dia 10 de outubro passado.

“Os alunos gostaram muito, e com certeza a Bras-
press colaborou com o processo de aprendizagem”, co-
mentou o professor Luciano.

Newspress

Braspress transportou 
o minicarro Dock Dock

Braspress fez a cortesia de transportar, a 
pedidos da revista Transpodata, o minicarro 
elétrico Dock Dock na última Feira Nacional de 
Transporte – FENATRAN, que aconteceu em 
novembro passado no Pavilhão do Anhembi, 
em São Paulo (SP).

No evento, a revista organizou o seminário 
“A Indústria do Transporte no Desenvolvimen-
to do Brasil”, e o minicarro foi apresentado 
como uma solução para a mobilidade urbana.

SEST/SENAT vai ter 
unidade em Votuporanga

O Diretor-Presidente da Braspress, Urubatan 
Helou, esteve presente no evento em que o pre-
feito da cidade de Votuporanga (SP), Junior Marão, 
assinou a escritura de doação de um terreno para a 
instalação na cidade do Serviço Social do Transpor-
te e Serviço Nacional de Aprendizagem do Trans-
porte – SEST/SENAT, no dia 31 de janeiro passado.

Urubatan Helou  colaborou para a instalação da 
unidade, que irá desenvolver ações de desenvolvi-
mento profissional, saúde e lazer a trabalhadores 
do setor de transportes.

Na ocasião, também compareceram o presiden-
te da Federação das Empresas de Transportes de 
Cargas do Estado de São Paulo – FETCESP, Flávio 
Benatti; o presidente do Sindicato das Empresas 
de Transporte de Cargas de São José do Rio Pre-
to – SETCARP, Kágio Miura; os deputados federal e 
estadual João Dado e Carlão Pignatari; o presidente 
da Câmara dos Vereadores de Votuporanga, Eliezer 
Casali; o secretário de Trânsito, Rolando Nogueira, e 
demais autoridades convidadas.

Braspress é a preferida
em Aracruz (ES)

A Braspress foi escolhida pela segunda vez como a 
transportadora preferida no município de Aracruz, no 
Espírito Santo, conquistando o primeiro lugar (32,5% dos 
votos) na pesquisa Recall, organizada pela Realize Co-
municações Ltda. 

O levantamento foi realizado no período de 19 a 24 
de agosto passado. Da totalidade dos votos válidos, 52% 
pertencem ao sexo feminino e 48% ao masculino. A faixa 
etária resume-se a 32% entre 15 e 25 anos, 38% entre 
26 e 35 anos, 25% entre 36 e 50 anos e 5% acima de 51 
anos. A festa de premiação ocorreu no dia 8 de novem-
bro passado.

Grupo de alunos que visitou a Braspress em Franca

Prefeito de
Votuporanga assinou
a doação do terreno
para o SEST/SENAT

Minicarro
Dock Dock
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50 Anos de Conquistas:
NTC & Logística

A NTC & Logística completou 50 anos de luta em de-
fesa do Transporte Rodoviário de Carga – TRC, graças 
à coragem e ao empenho de homens visionários como 
Orlando Monteiro e Wander Soares, que iniciaram um 
movimento para valorizar o setor e fundaram a entida-
de em 19 de setembro de 1963.

O empenho e a dedicação continuam vivos, agora 
sob o comando dos líderes José Hélio Fernandes (presi-
dente), Urubatan Helou (vice-presidente), Vander Fran-
cisco Costa (vice-presidente de Transporte), Antonio de 
Oliveira Ferreira (vice-presidente de Logística), Fran-
cisco Pelucio (diretor financeiro), Romeu Natal Panzan 
(diretor) e Antonio Pereira de Siqueira (diretor), que, ata-
refados com o dia a dia empresarial, ainda encontram 
tempo para se dedicar à busca de novas vitórias.

Essa nova Diretoria da NTC tomou posse no final do 
ano passado, quando também foi comemorado o aniver-
sário da entidade em festa realizada em São Paulo (SP). Integrantes do SEST/SENAT 

conhecem o simulador
Urubatan Helou, Diretor-Presidente da Braspress, re-

cebeu, no dia 11 de dezembro passado, Marilei Menezes 
(Superintendente técnica), Vinicius Ladeira (Coordenador 
de Projetos Especiais) e Sandra Caravieri (Supervisora), do 
Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Apren-
dizagem do Transporte – SEST/SENAT.

Na ocasião, os representantes do SEST/SENAT es-
tiveram na sede da Matriz na Vila Guilherme, em São 
Paulo, conhecendo o simulador que a Organização está 
utilizando para motivar e treinar seus motoristas.

João Ozilio, gerente nacional de Recursos Humanos, e 
Luiza Barcelos, analista de Treinamento, acompanharam 
a comitiva, explicando aos visitantes detalhes do projeto 
que a Braspress vem desenvolvendo nesse campo.

Newspress

Braspress é
Ecologicamente Correta

Ecologicamente cor-
reta, a Braspress econo-
mizou 315.837 litros de 
petróleo na recapagem 
de seus pneus no perío-
do de 1.º de janeiro a 24 
de julho de 2013, con-
quistando pelo quinto ano o Selo de Sustentabilidade, 
fornecido pelos parceiros NSA Pneus/Vipal.

Filial de Linhares (ES) 
recepciona alunos de Logística

Um grupo de 16 alunos do Curso Técnico em Logís-
tica da Escola Professora Antonieta Banhos Fernandes, 
acompanhados pelo professor Edimilson Lima, visita-
ram as instalações da filial da Braspress em Linhares 
(ES), no dia 23 de novembro passado.

Na ocasião os alunos foram recepcionados pelo 
Gerente da filial de Linhares, Arley Campelo. São eles: 
Edimar S. Pinheiro, Evandro N. 
Ugliana, Gilmar L. Mulinário, Iva P. 
dos Santos, Jackson B. Carvalho, 
Jackson G. Silvestre, Jéssica R. Lo-
pes, Joilson C. do N. Rigo, Katrine 
R. Lírio, Lucas R. de Mello, Marina 
S. Fernandes, Mirts M. de Sou-
za, Vania R. Rui, Polliana G. Dias, 
Wellington de M. Selestrino e Bru-
no F. Avancini.

Nova Diretoria da NTC  
e ex-presidente

Alunos de Logística que 
visitaram a filial de Linhares

Da esquerda para 
a direita: Urubatan 

Helou Junior, Vinicius 
Ladeira, Marilei 

Menezes, Sandra 
Carativeri, Gustavo

Ricca e Luiza
Barcelos
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em primeiro lugar. A filial de Bra-
sília (DF), representada por Jorge 
Bittar, Gerente Re gional, e An-
dreia Assis, res pon sável pela fro-
ta, ficou com o segundo lugar.

 A filial de Jaraguá do Sul (SC), 
classificada em terceiro lugar, foi 
representada pelo Gerente Vi-
cente José Lenckulh. O quarto lu-
gar ficou com a filial de Recife 
(PE), sendo premiados Iago Gue-
des, Gerente, e Francyslene Al-
ves, responsável pela frota.

A quinta colocação foi con-
quis tada pela filial de Campo 
Gran de (MS), representada pelo 
Neurivan Trindade, Gerente Re-
gio nal do Mato Grosso do Sul, e 
Zenilto Teles de Oliveira, respon-
sável pela frota. Na sexta posição 
ficou a filial de Campo Mourão 
(PR), sendo premiados o Gerente 
Torricelli Braudes Araújo, e Fre-

Cachoeiro de Itapemirim é o 
maior polo comercial do Sul 

do Espírito Santo

derico Costa, responsável pela 
frota.

Exemplos a serem copiados

Segundo Urubatan Helou, as 
filiais ganhadoras fizeram o que 
era esperado e foram pa-
rabenizadas por seus de sem-
penhos, enquanto as últimas co-
locadas precisam atentar aos 
procedimentos e regu la mentos. 

“As filiais que ficaram em úl-
timo lugar são as que mais 
precisam aprender e usar to-
dos vocês como exemplos, pa ra 
que no próximo cam peo nato 
estejam aqui”, finali zou ele.

Também Milton Petri, Vice-
-Presidente, destacou a impor-
tância de a equipe atentar aos 
procedimentos a serem se-
guidos: “Todos os manuais de 

Segundo Urubatan Helou, as filiais que 
ficaram em último lugar são as que mais 
precisam aprender

Da direita para a esquerda: Neurivan Trindade, 
Zenilto Teles de Oliveira, Vicente José Lenckulh, 

Torricelli Braudes Araújo, Frederico Costa, Denise de 
Paiva e Gentil Capolupo

Frota
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Braspress na busca 
da excelência
“Deus nos deu cinco dedos diferentes para po-

dermos pegar o alimento. Se fossem to dos 
iguais, o alimento escaparia da mão. Por isso esta é 
a anatomia humana: a anatomia da gestão. Só que 
uma pessoa precisa do conjunto para ser uma 
equipe. Ninguém faz nada sozinho; é im por tante 
cercar-se de pessoas competentes, porque o sábio 
só é sábio quando sabe que não sabe e se cerca 
daqueles que sabem”.

O depoimento foi feito por Urubatan Helou, Di-
retor-Presidente da Braspress, na cerimônia de 

premiação do 3º Campeonato de Conservação de 
Frota promovido pela Organização. O evento foi re-
alizado na Matriz, em São Paulo (SP), com a presen-
ça da Diretoria e dos vencedores, no dia 19 de mar-
ço passado.

 O campeonato, que chegou ao fim em dezem-
bro de 2013, mostrou que a Braspress continua na 
bus ca pela excelência da frota. Os vencedores ga-
nharam tablets, GPS e relógios de pulso. Foram 
premiados Francisco Luiz Afonso, Ge rente de Goiâ-
nia (GO), e Francisco Ivan, responsável pela frota, 

Fo
to

s:
Ja

iro
Ca

ru
so

Da esquerda para a direita: Jorge Bittar, Francisco
Luiz Afonso, Francisco Ivan, Andreia Assis,
Francyslene Alves, Iago Guedes e Giuseppe
Lumare Júnior
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Luiz Carlos Lopes, Diretor de 
Operações, apr oveitou a ocasião 
pa ra enaltecer os ga nhadores.

“É muito gratificante quando 
reunimos pessoas para premiá-
-las por suas quali dades, traba-
lho e com prome ti men to, assim co
mo pelos resul tados positivos 
que trouxeram à Companhia. 

Não podemos pensar comum, 
não podemos simplesmente 
pen sar em sermos iguais. É ne-
cessário nos dife renciarmos 
posi tiva mente e colocarmos em 
destaque o azul da frota de Bra-
sília, Goiânia, Jaraguá do Sul, Re-
cife, Campo Grande e Campo 
Mourão. Esse é o exemplo que 
deve chegar às outras uni dades 
de frota própria, mos tran do que 
é no detalhe que fazemos a nos-
sa competência”, declarou.

O lugar mais 
sonhado do campeonato

 
A filial de Goiânia, repre sen ta-

da pelo Gerente Fran  cisco Luiz 
Afon so e o responsável pela frota 

Francisco Ivan, alcan-
çaram a me  dalha de 
ouro  e foram pre mia-
dos por Milton Pe tri, 
Vice-Presidente.

“Estou total men te 
satisfeito com a nos-
sa colocação, e o mé-
rito é todo do Francis-
co Ivan, En  car  regado 
de Frota, e da equi pe. 
Acom pa nhei todo o 
processo, que não foi 
fácil, mas, quando se 
tem de di cação, res-
ponsa bili da de e har-
monia, as coisas 
fluem”, contou ele. A 
filial de Goiânia tem 
18 veículos.

Já Francisco Ivan 
atribuiu a con quis ta a todo o tra-
balho da equipe. “Vamos nos em-
penhar no vamente e nos dedicar-
mos mais ainda para manter a 
nossa conquista. Acho que, com 
nossa autoestima ele vada, va mos 
con ti nuar na pri meira posi ção”, 
rela tou.

Medalha de prata

O segundo lugar ficou com a 
filial de Brasília, representada 
por Jorge Bittar, Gerente Regio-
nal, e Andréia Assis, res pon sável 
pela frota. Eles receberam os 
prêmios das mãos de José Gentil 

Milton Petri afirmou que seguindo as regras, 
o trabalho mostra resultados positivos

Gentil Capolupo entregou o prêmio de segundo lugar para Andréia Assis
O Gerente Regional Jorge Bittar recebeu a 
premiação pelo Gentil Capolupo

Frota
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proce di mentos, todos os re quisitos são essenciais 
e de vem ser seguidos. Os pre mia dos estão aí para 
provar que, seguindo as regras, o trabalho mostra 
resultados positivos. Pa rabéns às equipes que 
sou beram interpretar a ver dadeira conser vação da 
nossa fro ta”, afirmou.

 Urubatan Helou Junior, Con troller de Frota e 
responsável pela implementação do campeo nato 
na Or ga ni zação, contou com a ajuda de Maurílio 
Amaral Silva, Gerente Administrativo de Frota, e 
Antônio da Cruz, Gerente de Manutenção de Frota. 
Ele falou sobre a importância da premiação.

“Este evento é um link da frota com a Braspress. 
É a apresentação das pessoas que tiveram com-
prometimento com os caminhões, com o fluxo ad-
ministrativo, com o resultado operacional e com o 
resultado ao cliente. 

A administração da frota conta com pes soas jo-

Urubatan Helou Junior, ressaltou a importância de respeitar 
os procedimentos da Organização

Da direita para a esquerda: Francisco Luiz Afonso, Gerente de Goiânia; Jorge Bittar, Gerente Regional do Centro Oeste; Milton 
Petri, Vice-Presidente e Francisco Ivan, Responsável pela frota que conquistou o primeiro lugar
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vens, mas é uma administração que pertence à 
Braspress, que detém todos os processos. É pos-
sível fazer sem nós porque esses processos estão 
escritos e devem con tinuar sen do res pei ta dos”, 
ressaltou.
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“É uma conquista muito im-
portante chegar ao quarto lugar. 
Vamos continuar com o processo 
de melhorias contínuas, o que 
permitirá alcançarmos novos ob-
je tivos, com controle e disci plina”, 
ar gumentou o Geren te Iago.

A responsável pela frota con-
corda com o Ge rente: “Espe rá va 
mos uma melhor posição, po rém, 
em um universo de filiais bem-

su cedidas e profis sionais que 
buscam melhorias contí nuas, ter 
ele vado a filial a este nível foi de-
safiador”, destacou Francyslene.

Duas vezes entre os primeiros

Em quinto lugar ficou a filial 
de Campo Grande, representada 
por Neurivan Trindade, Gerente 
Re gional do Mato Grosso do Sul, 

e Zenilto Teles de Oliveira, res-
ponsável pela frota.

Eles foram premiados por 
Mau  rilio Amaral Silva, Gerente 
Admi nistrativo de Frota; Antônio 
da Cruz, Gerente de Manutenção 
de Frota, e Raphael Sil vestre, 
Ana lista de Processos de Frota. 

“É uma satisfação muito gran-
de para nós, do Depar ta mento de 
Frota, participar deste evento e 

Neurivan Trinidade foi presenteado pela quinta
colocação pelo Maurilio Amaral Silva

Antônio da Cruz (a esquerda), e Raphael Silvestre (a 
direita), premiaram Zenilto Teles de Oliveira

Giuseppe Lumare Júnior, premiou Torricelli Braudes 
Araújo pelo sexto lugar

Frederico Costa recebeu o prêmio pelo Diretor 
comercial, Giuseppe Lumare Júnior

Frota
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Capo lupo, Gerente Na cio nal de Ope ra  ções.
“Ter uma frota assim é uma par ticu laridade da 

Braspress, e a capa cidade de pen sar igual e atuar 
com todo esse compro me timento é uma quali-
dade dos co labora do res da Organi zação”, ar gu-
men tou Gentil.

“Estivemos em dis puta acir rada com a filial de 
Goiânia desde o início. Então, nosso trabalho irá 
continuar dando resulta dos, e tenho certeza de 
que, em breve, conquistaremos o primeiro lu gar’’, 
disse Andréia, muito em pol gada.

Também Bittar compartilhou desse desafio: 
“Analisando a quan  tidade e a qualidade dos nossos 
concorrentes, foi muito gratificante estar entre os 
três primeiros colocados, porém essa posição cria o 
desafio de ficarmos em primeiro lugar na próxima”, 
concluiu ele. 

 
O bronze

 
Representada pelo Gerente Vi cente José Len-

ckulh, a filial de Jaraguá do Sul assumiu o terceiro 
lugar e recebeu as honras de Giu seppe Coimbra, 
Diretor Admi nistrativo-Financeiro.

“Parabenizo a vocês a con quis ta desse prêmio, 
que tem a simbologia do dever cumprido. É um tra-

balho muito bonito e e mocionante”, co mentou.
O terceiro colocado teve o comprometimento de 

toda a equi pe com os quatro veículos que possui.
“Desde que a filial foi inau gurada, em março de 

2011, bus camos aprimorar nossos conhe cimentos 
a fim de sempre man  ter mos a nossa frota em 
bom estado de conservação. Significou muito 
para nós, pois é um reconhecimento pelo esforço 
de todos, desde Aju dantes, Con ferentes e Moto-
ristas até Super visores e Encarregados – todos 
têm res pon sa bilidade pela con ser vação da frota”, 
ar gumentou Vicente.

 
O quarto lugar

A filial de Recife alcançou o quarto lugar, re-
presentada por Iago Guedes, Gerente, e por Fran-
cyslene Alves, responsável pela frota. Eles rece-
beram os para béns de Luiz Carlos Lopes, Diretor de 
Operações.

“Nós estamos no caminho certo, pois, na medi-
da em que a empresa cresce, nossos desafios 
crescem também. Nunca vamos perder a moti-
vação para nos mantermos sempre entre os pri-
meiros. Parabéns, Francyslenne e Iago”, res saltou 
Luiz Carlos.
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O Gerente de Jaraguá do Sul, Vicente José Lenckulh, recebeu as
honras do Diretor Administrativo-Financeiro, Giuseppe Coimbra

Francyslene Alves, à direita, e Iago Guedes, à esquerda, foram 
premiados pelo Diretor de Operações, Luiz Carlos Lopes
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poder parabenizá-los. Nós, que coinci dentemente 
in gres samos em 2011, temos a honra de estar à 
frente da frota da Companhia. Graças ao cam-
peonato, somos agora um time de futebol, uma 
equipe que participa, que tem dúvidas, que tem defi-
ciências, mas que com partilha e obtém resultados 
po sitivos”, explicou Maurílio.

Com sete veículos, o res ponsável pela frota em 
Campo Grande também cui da da ope ração, e pela 
segunda vez a filial conse guiu ficar entre os pri-
meiros colocados.

“Trabalhamos para ser mos os primeiros colo-
cados e sentimos a satis fação do dever cumprido. 
No primeiro cam peonato, fi camos em se gundo lu-
gar e agora con quis tamos a quinta colo cação. Va-
mos, então, manter a con servação de nossa frota e, 
no próximo ano, alcançar a primeira colocação”, dis-
se o Gerente Re gional Neurivan. 

Para Zenilto, a competição é estimulante e in-
centiva cada vez mais a excelência. “Nossa meta 
sempre será o primeiro lugar. Vamos estar ainda 
mais críticos nas vistorias da frota, buscando corri-
gir falhas ou defeitos que possam nos impedir de 
alcançar a excelência”, fi na lizou ele.

Os últimos podem ser os primeiros

A filial de Campo Mourão ficou em sexto lugar, 
representada por Torricelli Braudes Araújo, gerente, 
e Frederico Costa, responsável pela frota. Eles fo-
ram para be nizados por Giu seppe Lumare Júnior 
(Pepe), Dire tor-Comercial.

“Entrego com mui ta honra es  te prêmio para o 
Tor ricelli e para o Fre derico. Meus para béns a todos 
e aplausos para o even to”, comentou Pepe.

A filial que ficou em sexto lugar tem grande in-
centivo a  go  ra para uma me  lhor clas sifi ca ção na 
próxima cor rida.

“O maior marco para nossa filial foi saber que 
te mos condições de che gar em me lhores po si ções 
no próxi mo ano. Ser viu pa ra mos trar que, com um 
pou quinho mais de atenção e dis ci pli na, po de mos 
al mejar a lide rança do campeo nato”, fo  ram unâ   ni-
mes nos argu mentos o Ge rente Torricelli e o res-
ponsável pe la frota Frede rico.

FILIAL POSIÇÃO PONTOS

Goiânia 1º 66

Brasília 2º 66

Jaraguá do Sul 3º 60

Recife 4º 60

Campo Grande 5º 60

Campo Mourão 6º 60

Uberaba 7º 59

São Paulo 7º 59

Franca 9º 57

Blumenau 10º 56

Tamboré 10º 56

Rio de Janeiro 12º 55

S. José do Rio Preto 12º 55

Vitória 12º 55

Araçatuba 15º 54

Piracicaba 15º 54

Jundiaí 15º 54

Uberlândia 15º 54

Vila Maria 15º 54

Bauru 20º 51

Novo Hamburgo 21º 50

Caxias do Sul 22º 49

Belo Horizonte 23º 48

Salvador 23º 48

S. José dos Campos 23º 48

Sorocaba 26º 47

Campinas 27º 45

Cantareira 28º 43

Ribeirão Preto 28º 43

Florianópolis 30º 42

Aeropress 31º 40

Curitiba 32º 36

Porto Alegre 32º 36

Maringá 34º 33

DESEMPENHO DO 3° CAMPEONATO
DE CONSERVAÇÃO DE FROTA
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*Giuseppe Coimbra é Diretor Administrativo-Financieiro

O negócio da China, na verdade, 
é uma China de negócio”!“

por uma intérprete local, saímos do aeroporto para 
visitar Shinzeng, a cidade da tecnologia da China! 
Ao cruzar Hong Kong para chegar a nosso destino, 
chama a atenção a metrópole vertical, com prédios de 
altura e arquitetura simplesmente impressionantes 
e de grande beleza. Neste ponto, é preciso entender 
que a cidade ficou sob o domínio inglês por muitos 
e muitos anos (até o início da década de 1990) e 
que, portanto, podíamos estar diante da influência 
europeia, realmente muito presente.

Ao passarmos pela fronteira e iniciarmos 
o processo de acesso ao continente, eu par-
ti  das notícias sobre o crescimento chinês nos 
últimos anos. Ali, ao cruzar pontes maravilhosas, 
com desenhos e costuras nos mais variados 
sentidos, um volume de tráfego intenso, mas 
muito bem servido de estradas e infraestrutura, 
me dei conta de que a empresa que nos convidou 
sabia exatamente o que iríamos sentir durante a 
experiência que se seguiu. A viagem até Shinzeng 
durou aproximadamente 50 minutos, e nesse 
tempo todos já se mostraram impressionados com 
as maravilhas de construções e infraestrutura que 
se observam até a chegada ao hotel.

Os chineses são alegres e vibrantes – tanto a 
ponto de contagiarem quem os visita. Eu até diria 
que “o negócio da China são os próprios chineses”! 
Isso me fez resgatar uma máxima muito usada pelo 
Senhor Urubatan, que costuma dizer: “As empresas 
são feitas por pessoas, e não pela infraestrutura 
de que dispõe, e pessoas comprometidas fazem 
a empresa entrar em crescimento, e com o cres-
cimento dis ponibiliza-se infraestrutura, tor nan-
do esse processo um círculo virtuoso”. Essa é uma 
verdade – assim é uma empresa, assim é uma 
cidade, assim é um país, e assim percebi a China, 
desde meu primeiro minuto por lá!

Do hotel seguimos para visitar a sede da empresa 
que nos agraciou com a viagem, uma das maiores 
provedoras de soluções de data center do mundo! 
Também impressionante é o tamanho da empresa: 
na verdade uma cidade, com ruas, semáforos, 
centros de treinamento, parques, restaurantes e até 
hospital, formando um conglomerado empresarial 
simplesmente maravilhoso. Começamos a ter 
contato visual com os funcionários que estavam 
trabalhando nos diversos centros que visitamos, e 
mais uma vez se observa a marca da alegria e do 
comprometimento implícitos no olhar dos chineses. 

Eles sabem o que significam para o mundo, eles 
sabem o que o mundo sente ao conhecer o que 
representam, mas eles vibram sobretudo com seu 
país, eles demonstram alegria e orgulho, mas não 
empunhando uma bandeira, e sim no olhar, que 
denuncia a felicidade de pertencer àquela empresa, 
de ser daquele país!

Nossa viagem prosseguiu para Shangai e 
depois para Pequim (Beijing), em um trajeto de 
1.440 km a bordo de um trem. Nesses percursos 
visitamos muitos pontos turísticos maravilhosos, 
conhecemos obras de infraestrutura viária de 
impacto visual que assusta pelo gigantismo e 
pela beleza invejáveis, e também testemunhamos 
muitos problemas decorrentes de um crescimento 
a taxas sempre muito agressivas. Tudo funciona 
com uma perfeição de admirar – e, quando se fala 
em China, país com uma população de mais de 1,3 
bilhão de habitantes, é de se imaginar que serviços 
públicos, por exemplo, entrem em pane pelo 
movimento. A realidade que se nota naquele país, 

porém, é bem outra: estações de trem, aeroportos, 
serviços, tudo no país funciona, mas na essência 
quem funciona realmente são os chineses. O povo 
é vibrante e feliz, e aí está a diferença!

Minha incursão neste assunto não foi para 
fazer uma propaganda da China nem despertar o 
interesse de quem quer que seja para uma visita, 
embora eu esteja seguro ao afirmar que vale a 
pena. Pretendo, na verdade, expor algo que me 
intrigou do início ao fim dessa viagem, algo que 
marcou em todos os lugares por onde passei nessa 
oportunidade, pois voltei de lá convencido de que 
o sucesso de um lugar ou de uma empresa está 
realmente na energia que emana das pessoas 
que fazem aquele lugar ou aquela empresa! São 
as pessoas que fazem a diferença, e a partir dessa 
diferença tornam seu local, sua casa, sua empresa 
melhores! É nesse sentido que quero, com meu 
texto, chamar a atenção do leitor, pois a vibração 
e o comprometimento com aquilo que se faz 
estabelecem a diferença, a melhora e o crescimento 
de cada um!!!!
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Opinião Negócio 
da China

*Giuseppe Coimbra

Recentemente eu e o Décio, da Tecnologia, fomos 
convidados por uma empresa chinesa de 

tecnologia a fazer parte de um grupo de sete pessoas 
para uma visita à China! A princípio achei estranho 
uma empresa que não tem nenhum negócio com 
a Braspress convidar dois representantes da 
Organização para fazer parte de um pacote assim, 
que, como todos sabemos, não é nada barato. 
Claro que imaginei também que se tratasse de 
investimento em um “possível” futuro cliente!

Aceitamos o convite. Depois disso, nos foram 
enviadas fichas de inscrição, que, entre outros 
assuntos, nos consultavam sobre estado de saúde, 
hábitos alimentares, gosto em relação a espetáculos 
teatrais, musicais e muitas outras coisas... Até aqui, 
não há nada de muito especial!

Veio, então, a necessidade do visto de entrada! 
Dias depois, um representante da empresa retirou 
nossos passaportes e em alguns dias nos devolveu 
com o visto devidamente homologado, sem que 
tivéssemos de saber sequer onde fica o consulado.

A viagem ocorreu entre 10 e 19 de janeiro, sendo 
que a locomoção para ida e volta consumiu pouco 
mais de dois dias. A ida para Hong Kong, nosso 
primeiro destino, transcorreu em meio a muito 
cansaço e, claro, muita expectativa, pois naquele 
grupo todos visitariam o país pela primeira vez.

Na chegada já tivemos uma grande surpresa, 
porque o aeroporto da cidade nos deixa sem saber 
direito se estamos chegando a um país desenvolvido 
ou, de fato, a um integrante do BRICS (grupo dos 
cinco maiores países emergentes: Brasil, Rússia, 
Índia, China e África do Sul). Com uma estrutura 
maravilhosa, ali mesmo começaram as dúvidas e o 
espanto dos sete cidadãos brasileiros do grupo: um 
gigantismo e uma organização que surpreendem 
desde o primeiro minuto de chegada! Recebidos 

Segundo Giuseppe Coimbra
o negócio da China são os
próprios chineses



55Braspress News

FILIAL RONDONÓPOLIS (MT)
1) Dimensões da filial:  
a) Área total: 1.200 m²
b) Área construída: 592 m²
c) Área do terminal: 375 m²
d) Número de docas: 02
 
2) Abrangência da filial: 200 km²
a) Número de cidades atendidas: 49
 
3) Número de colaboradores:  12
4) Quantidade de frota: 04 veículos
5) Início das atividades: 13/09/2004
6) Ranking de faturamento: 88° lugar
7) População da cidade: 208.000 habitantes
8) Clientes atendidos: 805

FILIAL SANTA MARIA – HUB 
DE OPERAÇÕES DO
RIO GRANDE DO SUL
1) Dimensões da filial:  
a) Área total:  20.000 m²
b) Área construída:  5.482 m²
c) Área do terminal: 2.800 m²
d) Número de docas: 52 docas
 
2) Abrangência da filial:  150 km²
a) Número de cidades atendidas: 120 
 
3) Número de colaboradores: 30 
4) Quantidade de frota: 13 veículos
5) Início das atividades: maio de 2003 
6) Ranking de faturamento: 68º lugar
7) População da cidade: 270.000 habitantes
8) Clientes atendidos: 1.648 
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Perfil

FILIAL RECIFE (PE)
1) Dimensões da filial:
a) Área total:  21.367 m²   
b) Área construída:  7.517 m² 
c) Área do terminal: 5.400 m²  
d) Número de docas: 37 docas 

2) Abrangência da filial: 160 km²
a) Número de cidades atendidas: 40 

3) Número de colaboradores: 103
4) Quantidade de frota: 30 veículos
5) Início das atividades: 27/01/2004 
6) Ranking de faturamento: 12º. lugar
7) População da cidade: 5 milhões de habitantes
8) Clientes atendidos: 3.510

FILIAL RIO VERDE (GO)
1) Dimensões da filial:
a) Área total: 1.100 m²
b) Área construída: 556,31 m²
c) Área do terminal: 456,31 m²
d) Número de docas: 04
 
2) Abrangência da filial: 136 km²
a) Número de cidades atendidas: 32
 
3) Número de colaboradores: 14 
4) Quantidade de frota: 06
5) Inicio das atividades: 23/11/1999
6) Ranking de faturamento: 72º lugar
7) População da cidade: 200.000 habitantes
8) Clientes atendidos: 1.098
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na Couromoda 2014

Feira de Calçados
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Braspress, líder nacional na distribuição de Enco-
mendas, participou da 41.ª edição da Couromoda 

– Feira Internacional de Calçados, Artigos Esportivos e 
Artefatos de Couro, realizada no Parque Anhembi, em 
São Paulo (SP), entre os dias 13 e 16 de janeiro passado.

Pelo sexto ano consecutivo, a Braspress marcou 
presença na Couromoda, feira que abriu oficialmente 
a temporada de negócios para a indústria de calçados 
com o lançamento das coleções outono-inverno. 

Segundo Giuseppe Lumare Júnior, Diretor-Comercial 
da Braspress, a participação da Organização na Couro-
moda foi importante, pois a feira é uma das maiores do 
setor calçadista. 

“A Braspress já está consolidada no mercado de cal-
çados. Por isso mesmo fazemos questão de estar ao 
lado de nossos clientes no lançamento da moda ou-
tono-inverno e aproveitamos também o evento para 
desenvolvermos outros negócios nesse mercado”, afir-
mou Giuseppe Lumare, sempre atento às necessidades 
do mercado.

Em seu estande de 90 metros quadrados e design 
moderno, a Organização destacou imagens de operações, 
filiais e o Sistema Automatizado de Distribuição de Enco-
mendas – SORTER de São Paulo e do Rio de Janeiro. 

Outro destaque deste ano foi a Unidade Móvel de 
Controle de Emissão de Poluentes, que mostrou como 
a Organização há vários anos cuida da frota de 1.693 
veículos ao realizar testes, controles e vistorias com 
opacímetro, balanceador e alinhador de rodas.

Assim, a Braspress mostrou aos visitantes da fei-
ra como colabora para controlar a emissão de gases 
poluentes e contribui para a preservação do meio am-
biente e a qualidade do ar, sempre de acordo com a po-
lítica de Sustentabilidade Ambiental adotada, inclusive 
com a captação de águas de chuvas através de vários 
reservatórios implantados e em funcionamento em fi-
liais, entre outros sistemas. 

Braspress marca presença  

Diretoria da Braspress com os
colaboradores na Couromoda 2014
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Gerente 
da filial de 
Belo Horizonte, 
Flavio Damião 
Damasio 
conta com 210 
colaboradores

ros (9), Ipatinga (16), Governador 
Valadares (10) e Teófilo Otoni (9).

O estado mineiro é dividido 
em quadro regionais, uma é a 
Regional Zona da Mata/Sul de 
Minas, sob a responsabilidade do 
Gerente Regional André Luís dos 
Santos Cenak, que abrange as 
filiais de Poços de Caldas (16 co-
laboradores), Pouso Alegre (23), 
Passos (13), Varginha (20) e Juiz 
de Fora (28).

A Regional Triângulo Minei-

Regional
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Ótimas perspectivas 
para Minas Gerais
“Para 2014, nossas perspectivas são 

positivas em Minas Gerais, pois 
vamos melhorar nossos indicadores de 
atendimento nas entregas e nas coletas 
(principalmente no interior do Estado), 
fortalecer o desenvolvimento de lideran-
ças, buscar a eficiência nos processos 
administrativo-financeiros e aumentar 
nossa participação no mercado, com a 
equipe de vendas atuando de forma de-
terminada.

Essas são as expectativas do Marcello 
Figueiredo de Souza, Gerente Regional da 
Braspress responsável por parte do Esta-
do de Minas Gerais, integrado pelas filiais 
de Belo Horizonte/Contagem (210 cola-
boradores), Divinópolis (24), Montes Cla-

Marcello Figueiredo de Souza,
Gerente Regional de Minas Gerais

está há um ano na Organização
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to de contatos e visitas da nossa 
força de vendas.

Para crescer em um segmen-
to assim competitivo e complexo 
– em especial neste ano, quando 
teremos Copa do Mundo e elei-
ções –, precisamos ficar mui-
to atentos aos movimentos do 
mercado e ter muita habilidade 
para aproveitarmos todas as 
oportunidades. O cenário inspira 
muito otimismo, segundo já indi-
cam os resultados deste primei-
ro trimestre”, acrescentou. 

Na visão do exe cutivo, a equi-
pe de gerentes da Organização é 
muito competente. “Temos ge-
rentes experientes, com conhe-
cimentos em nossas rotinas, e 
também novos, com experiência 
de mercado, o que agrega à Re-
gional inovação, maturidade e 
gestão, qualidades que logo se-
rão transformadas em resulta-
dos, garantindo a efetividade dos 
nossos processos’’.

Mudanças efetuadas

Na opinião do Gerente Mar-
cello, este primeiro ano na Or-

ganização está sendo muito 
motivador. “Juntamente com os 
gerentes e as lideranças, conse-
guimos efetivar algumas ações 
importantes e necessárias para 
iniciarmos uma gestão diferente.

Isso quer dizer que consegui-
mos atuar fortemente na ges-
tão, melhorando os processos, 
otimizando os custos, desenvol-
vendo pessoas, buscando novas 
oportunidades de melhorias e 
ganhos na operação,  e conferin-
do maior assertividade às roti-
nas, com menos riscos, menos 
erros e mais produtividade e melhores resultados.

Profissionalmente, o que mais 
me motiva é o desenvolvimen-
to de pessoas, o diferencial para 
termos melhor eficiência nos re-
sultados e fazer com que as pes-
soas se engajem na gestão par-
ticipativa, de trabalho em equipe, 
das lideranças preparadas para 
tomadas de decisão, com a in-
formação fluindo entre todos de 
forma clara, os processos sendo 
executados e aprimorados conti-
nuamente, além de abertura para 
receber novas ideias e propostas 
de melhorias’’, destacou ele. 

Uma das mudanças efetua-
das ocorreu na filial de Belo Hori-
zonte, com a implantação da filial 

Uemerson Durães assumiu a filial de 
Ipatinga em fevereiro passado

Filial de Governador Valadares foi inaugurada em 1998

Regional
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ro,  a cargo da Gerente Car-
la Gomes de Mendonça, é 
responsável pelas filiais de 
Uberlândia (52 colaborado-
res); Uberaba (18 colabo-
radores) e Patos de Minas 
(10 colaboradores). A outra 
abrange a cidade de Para-
catu, com 6 colaboradores, 
gerenciada por Dercivaldo
da Silva e pertence a Regio-
nal Centro Oeste.

Segundo Marcello, o 
maior desafio está em ga-
rantir a perpetuidade da 
gestão para concretizar 

ciclos e obter os resultados esperados: 
“Precisamos for  talecer as relações inter-
pessoais, criar equipes, ter referências nas 
lideranças e melhorar as relações com os 
clientes, proporcionando estabilidade em 
toda a gestão”, explicou.

‘’Acredito que a economia brasileira irá 
registrar crescimento, impulsionado pela in-
dústria, pelo comércio e pela massa salarial. 
Temos boas expectativas nos segmentos 
em que atuamos, estimuladas pelo aumen-

Elzivan Sindeaux 
assumiu a filial de 

Montes Claros 
em 2009

A filial de Teófilo Otoni  
inaugurada em 2012 tem 
como Gerente Clédson Prates
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Paracatu

Patos de Minas

Uberlândia

Uberaba

Passos

Poços
de Caldas

Varginha
Juiz de Fora

Pouso Alegre

Montes Claros

Governador
Valadares

Ipatinga

Divinópolis

Contagem

“Estou muito à vontade à 
frente da Regional, pois o co-
nhecimento da região, as parti-
cularidades locais e o relaciona-
mento com clientes, entidades e 
concorrentes são fundamentais 
para representar a Braspress no 
Estado”, ressaltou.

Casado há 14 anos com So-
raya, tem dois filhos: Marcella, 
de 11 anos, e Henrique, de cinco. 
“Moramos atualmente em Belo 
Horizonte, e nossa maior felicida-
de é fazer felizes as pessoas do 

nosso convívio, familiares e ami-
gos, ajudando no que for preciso”.

Após um mês de imersão em 
treinamento na matriz, em São 
Paulo, e nas filiais de Bauru e 
do Rio de Janeiro, Marcello disse 
que conseguiu absorver a cultura 
Braspress, conhecer os processos 
e procedimentos e interagir com 
a diretoria e com os gerentes.

“Apesar de ter conhecimento 
e experiência na área, o grande 
diferencial antes de assumir a 
Regional foram o treinamento, 

as conversas de muito apren-
dizado com o Senhor Urubatan 
Helou e as informações detalha-
dos sobre o negócio recebidas 
do Senhor. Milton Petri. O ano 
passado foi de muitas mudan-
ças na minha vida profissional. 
Foi muito importante entender 
todo o contexto para poder inte-
ragir de forma prática e eficien-
te, com resultados rápidos, para 
que cheguem mais novas e boas 
conquistas em 2014”, finalizou 
ele, otimista.

 Regional Minas Gerais

Regional Triângulo Mineiro

Regional Zona da Mata e Sul de Minas

Regional Centro Oeste

 

Regional
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Grande Contagem, criada para desafogar o fluxo de 
carga da região metropolitana de Belo Horizonte. 

O novo terminal tem o grande desafio operacio-
nal de melhorar a distribuição nas cidades do in-
terior, principalmente Contagem e Betim, grandes 
polos industriais e formadores de opiniões.

“Mudamos o layout do terminal de importação 
de Belo Horizonte, com maior produtividade da des-
carga das carretas e carregamento dos veículos de 
entrega. Implantamos o conceito do “pallet amare-
lo” – visão rápida para as tomadas de decisão em 
relação às pendências naquele dia.

Reduzimos custos, com as empresas terceiri-
zadas, horas extras, processos de indenizações e 
despesas administrativas, sem perda de produti-
vidade nem queda de nível de serviço, bem como 
fizemos a readequação do quadro funcional em 
todas as filiais.

Buscamos melhorias internas no complexo Belo 
Horizonte/Contagem, melhoramos a retirada de 
mercadorias e o atendimento no redespacho, com 
área exclusiva e de acesso fácil e rápido aos nossos 
clientes’’, acrescentou.

As sete filiais que compõem a Regional têm os 
seguintes quadros de colaboradores por setores: 

Belo Horizonte/Contagem: 195 colaboradores na 
área operacional, 5 na administrativo-financeira 
e 10 na comercial); Divinópolis: 19 na operacional, 
4 na comercial e 1 na administrativo-financeira); 
Ipatinga: 12 na operacional, 2 na administrativo-fi-
nanceira e 2 na comercial); Governador Valadares: 
9 na operacional e 1 na comercial); Montes Claros: 
7 na operacional, 1 na comercial e 1 na administra-
tivo-financeira) e Teófilo Otoni:  8 na operacional e 
1 na comercial).

Carreira e vida pessoal

Formado em Administração de Empresas e com 
dois MBAs (em Gestão de Negócios e em Logística 
Empresarial, pela Fun dação Getúlio Vargas, de Belo 
Horizonte), Marcello tem 17 anos de experiência 
na área de transportes, logística e distribuição em 
grandes players de mercado, com atuação nacional 
e regional, sempre com o foco na gestão de gran-
des negócios.

Natural de Belo Horizonte, tem uma relação 
pessoal muito forte com o interior de Minas: viveu 
até os dez anos de idade na região de Governador 
Valadares.

Rosangela dos Reis
está na gerência da
filial de Divinópolis

há 1 ano
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ABraspress continua orientan-
do seus profissionais para se 

dedicarem ao máximo à conser-
vação da frota, formada hoje por 
1.693 caminhões.

A Organização implantou os 

Checklists A e B, para que se tor-
nem um hábito de toda a equi-
pe. O objetivo principal é avaliar 
regularmente as condições dos 
veículos, para que, a partir das 
providências tomadas pelos res-

ponsáveis de frota, o motorista 
possa se sentir confiante em es-
tar à frente de um veículo cada 
vez mais seguro. 

Motoristas, encarregados e 
supervisores da frota, colabora-
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Frota
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A importância do Checklist

Da esquerda para a direita:
Os motoristas Solange Emmendorfer,
Paulo Andrade e Marcelo Santiago
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fazer a vistoria antes da viagem é 
uma questão de responsabilidade 
que o motorista assume, e é es-
sencial que cumpra, para sua se-
gurança e da própria Organização.

“Ao fazer o Checklist, pon-
tuo os problemas e passo para 
o supervisor, a fim de que sejam 
solucionados o quanto antes. Às 
vezes identifico algo solto, algum 
problema que, caso eu não tives-
se feito a checagem, poderia cau-
sar um incidente para mim e para 
o veículo. Assim, ao fazer essa 
vistoria, colaboramos para a di-
minuir os riscos que poderíamos 
enfrentar no percurso”, relatou.

 “O Checklist é extremamen-
te importante porque passa o 
conforto de saber que está tudo 
certo e podemos fazer nossa via-
gem com a cabeça tranquila. Por 
isso, sigo fielmente o procedi-
mento, podendo evitar multas e 
descartando o medo de o veículo 
quebrar em locais perigosos ou 
passar por outros possíveis con-
tratempos caso o caminhão não 
esteja em dia”, contou Solange 
Emmendorfer, motorista carre-
teira de 49 anos que trabalha há 
12 na Organização.

Marcelo Santiago, outro mo-
torista carreteiro, de 37 anos e 

há três na Braspress, na hora de 
fazer o Checklist leva em conta 
não só a parte mecânica, mas 
também a visual. 

Marcelo considera primordial 
verificar desde a parte mecânica 
até a funilaria, vendo se alguma 
parte está amassada ou se exis-
tem outros danos que compro-
metam a sua segurança e a fun-
cionalidade do veículo.

“Ao final do expediente, de-
volvo o veículo tão bem cuidado 
como recebi, pois, se zelamos 
pelo que é nosso, devemos zelar 
mais ainda pela nossa ferramen-
ta de trabalho”, finalizou.

Os motoristas fazem o checklist 
em todos os veículos

Frota
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dores da parte mecânica, de funilaria e limpeza – 
todos estão se unindo e dando o seu melhor para 
cumprirem esse compromisso, transmitindo, assim, 
segurança e conforto aos profissionais do volante.

Segundo Urubatan Helou Junior, controller de 
Frota, o Departamento de Frota desenvolveu os 
Checklists A e B para facilitar e manter um padrão 
no processo de verificação da funcionalidade dos 
equipamentos dos veículos.

“Além de ser importante para detectar falhas e 
ajudar os encarregados a controlar a frota, o Che-
cklist faz com que o motorista se torne apto, a par-
tir das avaliações feitas regularmente, a perceber 
com rapidez as irregularidades que possam surgir 
e também preservar melhor o veículo da Organiza-
ção’’, afirmou.

Checklist B

O Checklist B, feito pelos motoristas urbanos e 
carreteiros antes de suas viagens, possui uma lista 
com mais de 170 itens. 

Após a verificação, o formulário é entregue para 
o encarregado de Frota, que analisa o veículo, iden-
tifica as falhas, avalia os demais itens do formulá-
rio e, se não puder resolver de imediato o problema, 
encaminha para uma intervenção mecânica o mais 
rápido possível.

“De acordo com as verificações, o motorista as-
sinala os itens que estiverem danificados e, caso 
necessário, expõe detalhes no campo de observa-
ções”, explicou Urubatan Junior.

Checklist A

O Checklist A foi implantado em 2010 como 
complemento do B, que sempre foi feito.

 É realizado mensalmente pelas filiais que têm 
frota própria e enviado para o Departamento de 
Frota na Matriz da Braspress, que, assim, tem o 
controle do estado dos caminhões. 

Como é realizado uma vez por mês, o Checklist 
A é bem mais detalhado do que o B e conta com 
381 itens, que envolvem segurança, manutenção, 

equipamentos obrigatórios, conservação, conforto 
e procedimentos. 

A partir dos itens do Checklist A se chega ao 
Índice de Qualidade da Frota Braspress, que tem 
ligação direta com o Campeonato de Conservação 
de Frota, realizado pelas filiais. Cada item assina-
lado conta pontos para essa concorrida decisão – 
assunto que será abordado em outra reportagem 
desta edição.

Opinião dos motoristas

Todos os motoristas da Braspress estão fazen-
do Checklist para terem o conforto de atuar em um 
veículo 100% cuidado e seguro.

 Segundo o motorista carreteiro Paulo Andrade, 
que tem 50 anos e está na Braspress há um ano, 
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escimento em 2014
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“Ohub de Campinas da 
Aeropress, Divisão Rodo-

aérea do Grupo H&P, já registrou 
cres cimento nos três primeiros 
meses de 2014 em comparação 
ao mesmo período de 2013, 
quando a operação ainda era 
realizada via terminal de São 
Paulo. Somadas as operações de 
todas as filiais envolvidas nesse 
Hub, iniciamos janeiro com um 
cres  cimento de 19% e, em fe ve-
reiro, atingimos o recorde de 94%. 
Em março, fechamos com 9%, 
considerando que houve o feria-
do de Carnaval no início do mês”

A afirmação é de Márcio Ri-
beiro, Superintendente da Divi-
são. Ele aponta crescimento mé-
dio de 16,5% neste primeiro tri-
mestre do ano, que será atípico 
na economia, em decorrência da 
realização da Copa de Mundo e 
das eleições.

Segundo o Superintendente 
Márcio, esses eventos, no en-
tanto, não irão atrapalhar o em-
penho e a dedicação da equipe 
na tentativa de manter e até 
intensificar os trabalhos e a bus-
ca de melhores resultados.

“Realizamos novos negócios e 
alinhamos outros, de acordo com 
o novo modelo de operação rodo-
aéreo que implantamos em 
2013. Os resultados indicam que 
estamos no caminho certo das 
operações.

O ano de 2013 foi de grandes 
mudanças dentro do modal ro-
doaéreo. Começamos com o pla-
nejamento de descolar o serviço 
aéreo das operações rodoviárias 

Frota de caminhões 
da Aeropress

Hub Campinas
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Aeropress já registra cr  e
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Hub Campinas
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da Braspress, com foco na parceria de empresas 
especializadas capazes de atender às nossas
expectativas de entrega para satisfazer nossas 
necessidades. O resultado desse trabalho vem 
surtindo efeitos positivos, pois em algumas filiais
já estamos operando as entregas com maior
qualidade em razão de algumas parcerias fir-
madas”, explicou ele.

Outro projeto citado foi a implantação do hub 
de Campinas, de 13.000 m², com o objetivo de 
retirar parte do transbordo de São Paulo e trabalhar 
com a consolidação das cargas do interior de São
Paulo, direto para a base Aeropress, e executar a
primeira onda de embarques via aeroporto de 
Guarulhos nos melhores voos do dia (tarde/noite).

Com isso, a Aeropress obteve ganho de
qualidade e regularidade, propiciando um cres ci-
mento de mercado nessa região.

“Embora o mercado de serviço aéreo tenha se
comportado de forma anormal em 2013, prin-
cipalmente no último trimestre, a busca de novos 
clientes e o trabalho para dar melhor vazão e 
qualidade ao serviço rodoaéreo foram intensos. 
Confio que em 2014 colheremos os frutos desse
trabalho’’, finalizou Márcio, mencionando ainda os 
desafios gerados por greves constantes dos 
servidores da Superintendência da Zona Franca de
Manaus – SUFRAMA e de unidades da Secretaria 
da Fazenda – SEFAZ em alguns Estados, o que tem 
prejudicado as en-
tregas do setor
em geral.

Atualmente, o
quadro funcional
da Aeropress tem
102 colaboradores
em São Paulo e 40
em Manaus.

O hub da Aeropress
em Campinas (SP) 
tem 13.000 m²

Márcio Ribeiro,
Superintendente

da Aeropress
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para chegar mos a este patamar, 
entre os quais podemos elencar 
a posição geográfica (próximo à 
BR-101), a grandeza po pu la cio-
nal, a indústria do már more e do 
granito, o grande pólo edu ca-
cional (com diversas insti tuições 
de ensino, do básico à univer-
sidade) e a ampla rede hospitalar. 
Ainda existe a diversidade de 
profissionais liberais e todas as 
esferas de serviços públicos e 
judiciários presentes aqui”, ex pli-
cou ele. 

Na opinião do presidente da 
CDL local, tal pujança nas ativi-
dades econômicas atrai milhares 

Cachoeiro de Itapemirim é o 
maior polo comercial do Sul 

do Espírito Santo
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Celso Costa, Presidente da CDL – Cré-
ditos da foto: Bruno Castilho
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Capital Secreta do Mundo
shoppings, entre outros estabelecimentos.

O segmento oferece milhares de empregos e 
contribui signifi cativamente para a economia da 
cidade.

Segundo Celso Costa, presidente da Câmara de 
Dirigentes Lojistas – CDL de Cachoeiro de Ita pemi-
rim, com o tempo o município consolidou-se como 
a capital da região Sul.

“Diversos foram os fatores que contribuíram 

 *Bruno Castilho

Cachoeiro de Itapemirim é a maior cidade do sul
do Espírito Santo. O município, com cerca de 

210 mil habitantes, abriga o maior polo comercial
da região e recebe milhares de consumidores de
outras cidades. Chamada também de Princesa do 
Sul, ficou nacionalmente conhecida pela música
Meu Pequeno Cachoeiro, cantada pelo “Rei” 
Roberto Carlos, nascido na cidade. Outro ponto
forte está na extração de mármore e granito.

Em Cachoeiro, a Braspress é gerenciada por 
Ligiany Neves Ferreira. A filial está instalada na 
Avenida Mauro Miranda Madureira, 1009 a 1037, 
no bairro Elpidio Volpini. O novo terminal, de 15 mil 
m², foi recentemente inaugurado.

Em média, a filial movimenta 300 toneladas 
mensalmente e abrange todos os municípios do
Sul do Estado, incluindo toda a região serrana e
litorânea até a cidade de Piúma.

“Posso afirmar que em nossa região somos
líder de mercado, pois buscamos oferecer aos
clientes o que há de melhor em logística de 
distribuição, tanto na cidade de Cachoeiro como 
em todo o território nacional, sempre priorizando o
comprometimento, a segurança e a qualidade no
atendimento”, afirmou a gerente.

Atrações não faltam na Capital Secreta do
Mundo, como ainda é denominada a cidade,
especialmente por quem nasceu ali, mas mora
distante de sua terra natal. Cachoeiro também é
terra de gente famosa: o escritor Newton Braga, o
artista Jece Valadão, o cronista Rubem Braga, além
do “Rei” da música brasileira, é claro.

Forte comércio local

Desde seus primórdios, um dos atrativos do
município é o comércio, que conta atualmente com
1.284 lojas de médio e grande porte e dois grandes
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de consumidores de municípios vizinhos, gerando
riquezas e empregos.

Ainda segundo o presidente, a CDL, juntamente 
com outras entidades, tem trabalhado para
alavancar ainda mais o comércio em Cachoeiro.

“Apresentamos para o poder público um projeto
de urbanização que contempla mobilidade, 
acessibilidade, mobiliário urbano, placas de
sinalização e criação de áreas de estacionamento 
veicular. O projeto está em estudo, e nós temos a 
expectativa de que seja possível implementá-lo”.

De acordo com Celso, o setor comercial, assim 
como qualquer outro, tem di ficuldades, em es pecial 
por conta do endivi da mento das famílias, da alta 
nos insumos de custeio, do aumento da inflação, 
dos juros, da restrição ao crédito e do baixo 
desempenho da economia nacional. Ele enfa tiza, 
porém, que o cenário ainda é muito favorável.

“Estamos instalando em nos sa sede um
auditório para 100 pessoas, com características er-
gonômicas e dotado de equipamentos de última 
geração em audiovisual. Vamos em breve inaugurar 
a Escola de Varejos, com duas salas de aula. Serão 
ministrados cursos para formação de mão de obra 
destinada ao setor varejista”, diz o presidente
sobre os trabalhos realizados à frente da entidade.

A chegada de novas empresas ou mesmo a
ampliação das já existentes é motivo de orgulho
para o empresário.

“Recentemente vi a nova unidade da Braspress
na cidade. Observei com muito otimismo. Conhe-
cendo a importância da Organização no cenário
nacional e olhando o expressivo investimento em
nossa cidade, ficamos fortalecidos na convicção da
grandeza de Cachoeiro no contexto econômico
regional”, finalizou.

Primeiro comércio

Tida como polo comercial da região sul do
Espírito Santo, Cachoeiro recebeu seu primeiro
estabelecimento comercial através de Manoel
Cipriano da Franca Horta, numa das dependências
do Armazém do Barão de Itapemirim, após abrir
um pequeno colégio que teve curta duração. Isso
ocorreu por volta de 1850.

A partir da criação da freguesia de São Pedro 
das Cachoeiras do Itapemirim, em 16 de julho de 
1856, o lugarejo não parou de crescer. O povoado 
contava com cerca de 3.500 pessoas, das quais 
aproximadamente 210 eram escravas.

O comércio foi aos poucos se desenvolvendo. 
Surgiram as casas comerciais Loiola & Silva, Jorge 
& Irmão, Quintais & Viveiros, Jerônimo Fran cisco,
Bernardino Ferreira Rios, Luiz Bernardino da Costa 
(que tinha um serviço de pranchas para transporte 
de mercadorias), Marques Guardia & Cia., Pedro 
Teixeira Duarte, Casa Mineira, Casa Samuel (do 
francês Samuel Levy, que ali chegou vendendo
jóias) e Manoel José de Araújo Machado. Hoje, o 
município é uma potência no comércio regional. 

Prefeito tem planos de crescimento

Para possibilitar o crescimento do comércio e
do município, diversas obras de infraestrutura e 
logística estão em pauta, como, por exemplo, um 
conjunto de ações no trânsito deno minado
Mobilidade Urbana. Carlos Casteglione, Prefeito de
Cachoeiro, comenta: “Um bom trânsito facilita a 
questão logística urbana”. 

Dentro do programa Cachoeiro em Movimento, 
foram realizadas mudanças no centro do município 
(onde está localizada grande parte das lojas), na 
Rua Samuel Levy e na Avenida Jones dos Santos 
Neves. Obras rotatórias im portantes e outras 
intervenções também foram e estão sendo feitas.

Cachoeiro não está parado quando a questão 
diz respeito a logística. A duplicação no entorno 
que liga o distrito de Coutinho a Cachoeiro, na BR-
482, e a duplicação da Avenida Jones dos Santos 
Neves, desde o trevo da Coca-Cola até o Instituto 
Brasileiro do Café, estão no cronograma da
prefeitura.

“Estamos lutando também pela conclusão das 
obras do contorno. Uma obra do governo federal 
prevista no PAC 2 vai fazer o complemento da 
ligação da Rodovia do Frade, que desemboca na
BR-101, ao bairro União, porta de entrada de 
Cachoeiro para quem vem por essa estrada. O
trajeto tem 5,2 km de rodovia mais uma ponte 
sobre o rio Itapemirim para melhorar o acesso de 
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Projetos sociais

A cidade tem hoje uma rede 
de cinco Centros de Referência 
da Assistência Social – CRAS 
para atender às áreas mais 
carentes. Essas unidades foram 
distribuídas de maneira estra té-
gica e regionalizada. O município 
também possui Rotary, Lions e 
abrigo de idosos mantidos por 
instituições religiosas.

A prefeitura ainda dispõe de 
vários projetos para crianças, 
como Villagindo e Frei João, no 
Zumbi. A reurbanização tem sido 
feita nas áreas mais carentes. 
Obras importantes nos bairros 
de União, Nossa Senhora Apa-
recida, Village e Zumbi foram 
realizadas. 

A Capital Secreta do Mundo 
conta com diversas áreas de 
turismo e entretenimento: o Pico 
do Itabira, os Picos do Frade e da 
Freira, a Floresta Nacional de 
Pacotuba, o Quilombo Monte 
Alegre, a Igreja Nosso Senhor dos 
Passos, a Casa dos Braga, a Casa 
de Cultura Roberto Carlos (que 
abriga grande parte do acervo do 
artista), o Museu de Ciência e 
Tecnologia, a Cachoeira Alta, 
além de agroturismo e agro-
indústria no distrito de Burarama 
e rico artesanato. Entre os prin-
cipais eventos estão a Festa de 
Cachoeiro, a Bienal Rubem Braga, 
a Cachoeiro Stone Fair, a Feira da 
Bondade, o Giro Gastronômico e 
a Semana do Rei.

 
História de Cachoeiro

A história de Cachoeiro tem 
início no ano de 1812, quando 
Francisco Alberto Rubim, dona-
tário da Capitania do Es pírito 
Santo, teve a tarefa de des-

envolver o povoamento no local. 
A região era dominada pelos 

temidos índios puris, que, porém, 
não chegaram a ser obstáculo 
aos primeiros desbravadores, 
atraídos pelo ouro nas minas 
descobertas nas regiões com-
preendidas por Castelo (muni-
cípio vizinho de Cachoeiro). A 
primeira incursão exploradora 
organizada ocorreu entre 1820 e 
1825, época em que foi concedida 
meia légua de terras ao tenente 
Luiz José Moreira.

Na mesma época foram cons-
tituídos postos de policia mento, 
denominados quartéis de pe des-

tres, para proporcionar se guran-
ça aos habitantes que ha viam se 
instalado no lugar, pró ximo ao 
obstáculo rural do en  cachoei-
ramento do rio, ponto de parada 
dos raros tropeiros que desciam 
do sertão e iam se acomodando 
nessas paragens e iniciando 
suas lavouras. 

À margem sul do rio, o go-
vernador Rubim mandou cons-
truir o Quartel da Barca, em ho-
menagem a Luiz Araújo – Conde 
da Barca, ministro dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra de Dom 
João VI.

Com essa iniciativa, os po voa-

Igreja Nosso Senhor dos Passos ou Matriz Velha, 
uma das mais importantes do município
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que vem do Rio de Janeiro e de São Paulo”.
Casteglione complementou: “Assim, os veículos

podem entrar de forma melhor e diferenciada na 
cidade. Essa obra já está em fase de contratação
da empresa para sua execução”.

Ainda de acordo com o Prefeito, está em estágio 
de planejamento outro projeto logístico viário para 
a ligação da região do Aeroporto ao litoral capixaba. 
Chamada de Rodovia do Caramba, ligará o bairro
Aeroporto à BR-101, da região de Independência,
na altura de Atílio Vivácqua, até Presidente
Kennedy.

“Essas obras servirão também para melhorar o 
fluxo e retirar os veículos pesados de dentro da 
cidade”, acrescentou ele.

Outro ponto a destacar: já está em andamento 
um projeto de mobilidade urbana para a cidade. 
Uma empresa foi consultada e irá estudar o
complexo de vias urbanas e apontar ações para 
melhorias. Serão analisadas diversas pos sibilida-
des, como a criação de pontes e viadutos. Tal estu-
do foi solicitado pelo governo do Espírito Santo.

Vale mencionar que três projetos de novos 
shopping centers estão tramitando na prefeitura. 
“Estamos buscando indicar novas áreas da cidade 
para essas construções comerciais, como modo de 
retirá-lasdaregiãocentrale,assim,descongestionar 
seu crescimento, fazendo surgir novas regiões no 
município”, destacou.

Cachoeiro também irá ganhar uma faculdade de 
Medicina no início de 2015.

Novas empresas no município

Cachoeiro de Itapemirim tem recebido muitas 
novas empresas de distribuição, e outras estão 
ampliando suas unidades, como, no caso, a 
Braspress.

“Hoje vemos inúmeros gal pões sendo instalados 
nas margens da BR-482, na região de Morro 
Grande e São Joaquim. Nossa avaliação é de que a 
cidade foi descoberta como um polo importante de 
distribuição e, por isso, tem recebido tantas em-
presas desse segmento e de logística”, relatou o
Prefeito.

“Temos a certeza de que Cachoeiro é um polo de 
distribuição importante para a região sul do
Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro e Zona da 
Mata Mineira. Um exemplo pode ser conferido com 
a Braspress. Sempre observei a empresa em seu 
antigo endereço, no BNH; agora, vemos uma bela 
edificação. O seu porte embeleza aquela região e – 
por que não? – também a cidade. É muito im-
portante uma gigante como a Braspress ampliar 
suas instalações no município, colaborando na 
oferta de empregos”, ressaltou. 

O Prefeito disse ainda que, ao ver uma empresa
crescendo ou ampliando suas instalações na 
cidade, tem a certeza de que seu trabalho está 
valendo a pena. 

“Digo sempre que preparamos a cidade para o 
crescimento. Pessoalmente não tenho como fazer
diretamente coisas nesse campo de de-
senvolvimento econômico, mas temos de preparar, 
no sentido de oferecer condições de novas 
empresas se instalarem ou ampliarem suas 
unidades da forma mais breve possível, sem criar 
barreiras”, finalizou.Prefeito de Cachoeiro do Itapemirim, Carlos Casteglione
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no que diz respeito ao nú mero de 
es tabelecimentos que sur giram, 
pes soal ocupado e va lor das 
transformações da indús tria. 

A partir da década de 1980, 
um dos focos foi o de extração de
minerais, classificando o muni-
cípio como Capital do Már more e 
Granito. Cachoeiro de Itapemirim 
é o núcleo urbano mais im-
portante do sul do Es pírito Santo, 
estando situado na parte central, 
a uma distância de 136 km de 
Vitória, beneficiado por boas 
rodovias, de modo a permitir a 
concentração e a distribuição de 
bens e serviços para municípios 
vizinhos. 

Cachoeiro polariza econômica 
e politicamente um conjunto de 
20 municípios, que formam a re-
gião Macro Sul, onde residem 

15,7% da população capixaba, ocu-
 pando 17,7% do território es ta dual.

Segundo dados do IBGE de 
2011, tem uma população de 
209.878 habitantes, sendo o 
quinto município mais populoso 
do Espírito Santo, destacando-
se por ser a cidade com mais 
habitantes do sul do Estado, 
além de ser o município capixaba 
de maior população fora da 
Região Metropolitana de Vitória.

Situa-se na zona fisiográfica 
Serrana do Sul, às margens do rio 
Itapemirim, no ponto em que 
este deixa o planalto cristalino e 
entra na planície litorânea.

 Entre os vários picos das 
redondezas so bressaem-se o do 
Itabira (600 m) e os do Frade (370 
m) e da Freira, parte da frente 
escarpada e contínua de serras 

Cachoeiro visto sob o luar

que, constituídas por uma série 
de cabeços e pontões, se alinham 
na fachada costeira do sul do 
Estado.

O município tem clima tro-
pical, com verões úmidos e 
quentes. A cidade é considerada 
uma das mais quentes do Es-
pírito Santo, juntamente com 
Colatina, Castelo e Alegre. Isso se 
deve ao fato de a cidade ser 
cercada por mares de morros, 
que em alguns pontos ultra-
passam os 500 metros, como é o
caso do Morro das Andorinhas. 
Essas forma ções impedem a 
circulação do ar, causando o calor 
e a sensação de abafamento. Em 
determinados meses do ano, 
como dezembro, janeiro e feve-
reiro, a temperatura na cidade 
ul trapassa os 40ºC. 

Cachoeiro de Itapemirim
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dores tiveram proteção contra as incursões dos 
índios puris e botocudos, que hostili zavam aqueles
que percorriam a região à procura do ouro pro-
metido pelos rios ou até mesmo os lavradores, que 
desejavam trabalhar a terra com plantações de 
cana-de-açúcar.

Assim Cachoeiro foi formando seus primeiros
núcleos populacionais, com pequenas plantações
de mandioca, banana e cana-de-açúcar. A pesca e
a caça davam condições de fartura aos habitantes.
Começava a lenta penetração no território dos 
silvícolas para o domínio dos desbravadores. 

Vale destacar que, durante a fase da cana-de-
açúcar, Cachoeiro era um povoado perdido à mar-
gem do rio Itapemirim. O início da transformação
ocorreu na década de 1950. De um lado do rio 
existiam 20 fazendas de açúcar, em sua maioria 
desenvolvidas a vapor.

Essas fazendas abasteciam de aguardente e
açúcar toda a província, além de exportar gran des
quantidades para o Rio de Janeiro.

A arrecadação do sul do Estado devia-se 
basicamente ao café e um pouco de cana, que já 
vivia sua fase de decadência.

A primeira casa construída em Cachoeiro de
Itapemirim foi a de Manoel de Jesus Lacerda, no
ano de 1846. Logo depois foram surgindo as 
primeiras casas comerciais no centro da Vila, 
próximas à antiga matriz do Senhor dos Passos, 
sede da freguesia de São Pedro das Cachoeiras de 
Itapemirim. As casas se concentravam na rua 
Moreira, marginal ao rio, ou nas transversais. 

Desenvolvimento

Cachoeiro de Itapemirim foi a décima cidade do
País e a primeira do Espírito Santo a adquirir luz 
elétrica, com uma usi na instalada na Ilha da Luz. 
Sua situação geográfica favoreceu também a
implantação de indústrias devido à facilidade de 
transporte, além de propícias condições naturais. 

Inicialmente, as primeiras indústrias eram 
estatais, que funcionavam com maquinários 
importados. Algumas dessas empresas foram 
passadas para a iniciativa privada.

Dados demonstraram que, até 1960, o cres-
cimento do setor industrial foi lento, porém gra dual. 
De 1960 a 1970, porém, o incremento foi bem maior 

Casa de Cultura Roberto Carlos, aonde está grande parte do acervo do ‘Rei’
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‘’A questão de segurança é prioridade: 38 mil 
pessoas morrem por ano em acidentes nas 

estradas brasileiras. O desafio tecnológico é outra 
questão que está em todas as atividades econô-
micas, mas a segurança se revela um aspecto es-
sencial e fundamental. Em um país com uma fro-
ta de caminhões em torno de 1 milhão e 850 mil 
caminhões com idade média de 21 anos, assim se 
forma o trinômio da desgraça: estrada ruim, moto-
rista despreparado e caminhão envelhecido. Por-
tanto, acho que a renovação da frota é um aspecto 
que precisa ser visto urgentemente pelo Estado’’.

O depoimento de Urubatan Helou, Diretor-Pre-
sidente da Braspress, foi prestado na 22.ª edição 
do Prêmio Interação, promovido pela Mercedes-
-Benz do Brasil para homenagear os melhores for-
necedores da montadora. Realizado no final do ano 
passado em São Bernardo do Campo (SP), o evento 
contou com a presença de diversos empresários, 
entre eles Philipp Schiemer, Presidente da MBB, e 
Maurício Lourenço da Cunha, Diretor-Industrial da 
Caio Induscar.

Segundo Urubatan Helou, a decisão de renovar a 
frota é uma questão que precisa ser encarada com 

Urubatan Helou abordou 
a importância da renovação da 
frota em evento da Mercedes-Benz

mais rigor, com vontade política de 
se resolver.

 “Nós precisamos estabelecer 
no Brasil um plano de renovação 
para uma frota de 21 anos. Por 

exemplo, se nós tivéssemos um programa para 
fazer o sucateamento dos veículos acima de dez 
anos, isso teria até potencial de se tornar um ne-
gócio: o governo poderia licitar as empresas habi-
litadas a fazer o sucateamento, e esses veículos 
sucateados, através de seu atestado de óbito, pos-
sibilitariam algum incentivo fiscal e a compra de 
um novo caminhão”, sugeriu.

“Chegamos à conclusão matemática de que, 
para levar a frota brasileira a uma idade média de 
8,5 ou 9 anos – que é um patamar mais civilizado –, 

precisaríamos de dez anos de produção de 145 mil 
veículos e poderíamos, portanto, expandir muito 
mais o mercado bra sileiro através de um programa 
de renovação de frota. Repito que não se trata de 
um programa que pudesse ser feito por um seg-
mento econômico; esse é um programa de Estado, 
e nós precisaríamos da coragem das nossas auto-
ridades para olhar de frente essa questão, chegar a 
uma solução e caminhar nessa direção até o final. 

O aspecto fundamental é a questão da segu-
rança. Em um país onde 38 mil pessoas morrem a 
cada ano por acidentes, acho que é, realmente, uma 
questão de Estado. Não somente renovaríamos a 
frota, como também geraríamos mais negócios. Se 
o mercado compra 141 mil caminhões e tivermos 
um plano de renovação de frota projetado para dez 
anos, estamos falando de um mercado para 280 
mil veículos, que garante empregos – e ainda res-
piraremos um ar mais puro’’, detalhou ele.

O Diretor-Presidente da Braspress também 
compartilhou com os presentes ao evento a expe-
riência da Organização ser uma das maiores frotis-
tas da marca no Transporte Rodoviário de Cargas 
– TRC, destacando a importância da MBB para a 
história do segmento.

‘’A nossa história de transporte de cargas não 
seria o que é hoje se não tivéssemos a parceria da 
Mercedes, e a montadora não seria o que é hoje se 
não tivesse a pujança do nosso modal. Portanto, 
acho que nós formamos uma bela simbiose’’, finali-
zou Urubatan Helou. 

Segundo Urubatan Helou a renovação da frota 
precisa ser encarada com mais rigor
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ex-atletas profissionais conheci-
dos nacional e internacionalmen-
te: Aldair, Juninho Paulista, Paulo 
Sérgio, Paulo Rink, Amoroso, Rin-
cón, César Sampaio, Cléber, Júnior 
Baiano, o goleiro Ronaldo e Fábio 
Baiano, entre tantas outras feras 
do futebol.

“Com belas jogadas e muitos 
gols, voltam em cena o toque 
de bola, a classe das jogadas e 
a garra de muitos campeões do 
mundo, alcançando grande visi-
bilidade e interesse do público’’, 
mencionou o ex-jogador do São 

Braspress estabeleceu parceria 
para a transmissão do Showbol

A temporada começou no 
mês de fevereiro passado

Paulo e da Seleção Brasileira. 
Também conhecido como “in-

door soccer” na América do Nor-
te, o Showbol tem semelhan-
ças com o futebol de salão e de 
campo: é jogado numa quadra de 
42x22 metros com gramado sin-
tético. 

Os times 
con tam com 
seis jogado-
res, sendo 
cin co na linha 
e um goleiro. 
A partida é 

disputada em dois tempos de 25 
minutos, com dez de intervalo.

A temporada 2014 de Show-
bol começou no mês de fevereiro 
passado.  O SportTV transmitirá 
ao vivo todas as partidas até o fi-
nal da competição, em dezembro.

Showbol
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Braspress firma parceria
para transmissão de Showbol
Braspress, líder nacional do setor de distribuição 

de encomendas, firmou parceria para a trans-
missão de Showbol, o evento esportivo que mais 
cresce no Brasil nos últimos anos. 

Com a parceria estabelecida com a Showbol 
Empreendimentos Esportivos, a Braspress fica 
responsável pela distribuição dos equipamentos do 
evento durante este ano. 

Segundo Urubatan Helou, Diretor-Presidente da 
Braspress, a iniciativa demonstra o interesse da 
Organização em apoiar eventos de marketing es-
portivos para estimular a prática de esportes, além 
de intensificar a exposição da marca. 

‘’O evento é dirigido a todas as faixas etárias, o 
que sem dúvida acaba ajudando na prática de ati-
vidades físicas, além de nos dar a possibilidade de 

Caminhão adesivado para o Showbol

rever grandes jogadas de ídolos de futebol’’, afir-
mou ele.

De acordo com o ex-jogador Ricardo Rocha, um 
dos organizadores do evento ao lado de Djalminha, 
outro ex-craque, também participam dos torneios 

O ex-jogador Ricardo Rocha é um dos organizadores do evento
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Westerley
Lopes da Silva
Encarregado operacional na filial 
de Rondonópolis (MT)

“Não meço esforços e me empenho muito na 
Braspress. Gosto muito do que faço e me sinto 
realizado profissionalmente. Tenho curso superior 
de Tecnologia em Logística e continuo almejando 
aprender mais”, contou Westerley Lopes da Silva.

Aos 36 anos, Westerley está na filial de Rondo-
nópolis há nove anos. Entrou como auxiliar espe-
cializado, um ano depois passou para auxiliar ope-
racional e em 2010 foi promovido para encarregado 
operacional, cargo que ocupa até os dias de hoje.

Sua rotina se inicia às 8h00 da manhã, quando 
verifica a chegada das carretas, acompanhando o 
descarregamento e a separação das cargas, dando 
baixa no sistema, verificando os e-mails das cole-
tas a serem feitas posteriormente e as rotas.

“Nós conferíamos a carga manualmente com 
relatório na prancheta. Hoje, com a evolução, con-
ferimos com leitor de código de barras, amenizan-
do o trabalho e otimizando bastante o nosso tem-
po, que é sempre tão agitado”, explicou Westerley.

Pai de Whooddley, de dez anos, e marido de In-
daiá de Campos Silva, o encarregado operacional 
aproveita seu tempo livre para brincar com o filho e 
ficar com a família..

Westerley está na Braspress há nove anos

Nossa gente
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Marcelí Fischer
Vendedora na filial de Santa Cruz do Sul (RS)

Marcelí Fischer está na Braspress desde que a 
filial de Santa Cruz do Sul foi inaugurada, no dia 1.º 
de junho de 2006.

Começou como assistente administrativa de 
Vendas, área naquela época ainda chamada de Te-
lemarketing, e em fevereiro de 2008 foi promovida 
a vendedora externa, cargo que ocupa até hoje.

Sua rotina começa cedo, com a organização da 
agenda e material para apoio dos clientes a serem 
visitados, elaboração de tabelas e lançamento de 
visitas.

“Nesses anos que estou na Organização, pude 
vivenciar o quanto a Braspress investe em tec-
nologia de informação, obras de novos terminais, 
aquisição de veículos novos, o que faz a empresa 
estar sempre modernizada e atualizada, mantendo 
e melhorando a qualidade dos serviços prestados”, 
comentou Marcelí.

Aos 28 anos, Marcelí se formou no final do ano 
passado em Comércio Exterior. Casada há nove 
anos com Anderson Weber, em seu tempo livre 
gosta de estar com o marido e com a família, as-
sistir a filmes e seriados, e viajar.

“Acredito que a Braspress busca o crescimento 
constante, inclusive dos colaboradores, oferecendo 
oportunidades que nos impulsionam a fazer sem-
pre o melhor”, concluiu Marcelí.

Aos 28 anos, Marcelí é formada
em Comércio Exterior
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Simone da Rosa
Encarregada administrativo-financeira 
na filial de Rio do Sul (SC)

Simone da Rosa, de 40 anos, está na Braspress 
desde que a filial de Rio do Sul foi inaugurada, em 
outubro de 2010. Formada em Ciências Econômicas 
pela Fundação Universidade Regional de Blumenau 
– FURB, começou na Organização como assistente 
administrativo-financeira e em 2013 foi promovida 
para encarregada administrativo-financeira.

A encarregada chega à filial às 8h00, lê os e-mails 
e depois faz a parte financeira, atualiza boletos, faz 
cobranças de faturas em aberto dos clientes e cui-
da das contas a pagar. Também trata de assuntos 
diversos da área administrativa e de Recursos Hu-
manos. Na parte operacional, ajuda solicitando e 
acompanhando coletas em outras filiais.

“A Braspress significa para mim uma grande li-
ção. Nunca havia trabalhado com o setor de Recur-
sos Humanos e aqui já aprendi e continuo apren-
dendo. Isso me influenciou a fazer neste ano um 
curso na área”, contou a encarregada. 

Um acontecimento que teve grande significado 
na vida de Simone foi sua contratação pela Organi-
zação. “Fiz a entrevista antes de a filial ser inaugu-
rada e depois recebi um e-mail agradecendo pela 
minha participação, mas informando que a vaga 
havia sido preenchida por outra pessoa. Fiquei de-
cepcionada… Então decidi me mudar para outra 
cidade. Na semana em que iria fazer a mudança, 
a Braspress entrou em contato comigo e informou 
que, se eu ainda tivesse interesse, a vaga era mi-
nha. Eu disse ‘sim’ e estou aqui até hoje”, relatou 
Simone.

Em seu tempo livre, gosta de estar com os fa-
miliares e amigos, e de viajar, sempre que possível.

Simone está na filial do Rio do Sul 
desde a inauguração em 2010

Nossa gente
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Danielle Moreira 
dos Reis Aguiar
Encarregada administrativo-financeira 
na filial de Rio Verde (GO)

“Entrei na filial de Rio Verde em 2009, como as-
sistente administrativo-financeira, depois passei 
para o cargo de supervisora administrativo-finan-
ceira e em 2013 fui promovida para encarregada 
administrativo-financeira”, contou Danielle Morei-
ra dos Reis Aguiar, de 25 anos, que está há quatro 
anos e quatro meses na Braspresss.

Seu dia a dia envolve a leitura de e-mails, lan-
çamento de notas fiscais, pagamento aos fornece-
dores, atendimento aos clientes e contratação de 
novos colaboradores. 

A Braspress tem grande significado para Da-
nielle, formada em Administração de Empresas e 
pós-graduada em Gestão de Pessoas. A Organiza-
ção trouxe ainda mais conhecimento para ela com 
o aprendizado diário.

“Observo as mudanças que vêm ocorrendo no 
cenário atual da logística, e a Braspress participa 
cada vez mais dessas transformações, principal-
mente nos avanços tecnológicos. Tudo isso pro-
porciona novos desafios para a empresa e para 
nós, colaboradores. Nesses quatro anos de Organi-
zação, é totalmente visível a preocupação com in-
vestimento em tecnologia e infraestrutura”, relatou 
Danielle.

Casada há dez anos com Marcelino Barbosa da 
Silva, aproveita seu tempo de folga para ler, malhar, 
praticar esportes e ficar com a família.Danielle aproveita para ler em seu tempo livre
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O grande destaque 
da Braspress 

deve-se ao fato de 
realizarmos 

campanhas com 
planejamento

“

A afirmação é de Lia Mora, no
va Gerente Nacional de Marketing 
da Braspress, que assumiu o 
cargo no mês de junho de 2013, 
passando a manter contato e 
negociação publicitária direta com 
cada mídia segmentada.

“No setor de transportes não 
é comum a realização desses in-
vestimentos em marketing e co-
municação; somos uma ex ceção. 
Embora seja difícil mensurar o 
retorno desses investimentos, 
tenho certeza de que, além de 
nossa forte atuação comercial, 
estamos no caminho certo para 
atingirmos nosso público-alvo”, 
destacou.

De acordo com a gerente Lia, 

em 2012 foram 
concretizados 
investimentos 
em campanhas 
institucionais 
para reforço da 
marca em rá-
dios AM e FM.

“Foram ain -
da realizadas 
outras cam-
panhas publicitárias em veícu-
los segmentados, e a Braspress 
também fez outros investimen-
tos em mídia, participando de fei-
ras/eventos e patrocinando o co-
nhecido piloto brasileiro Rubens 
Barrichello, o Rubinho, quando 
es  tava correndo na Fórmu la Indy 

em 2012 foram 
conc retizado s 
investimentos 
em campanhas 
ins titucionais 
para reforço da 
marca em rá-

“Foram ain -

panhas publicitárias em veícu-

300. Esses valores, sem dúvida, 
contribuíram para a conquistar a 
nossa posição no mercado”, fina-
lizou ela.

Anúncio feito para a Revista 
Brasil Transportes Jovens Empresários

A Braspress é a Organização do 
Transporte Rodoviário de Cargas 

que mais investe em marketing e 
comunicação

Investimentos
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ABraspress está inserida novamente no ran-
king dos 300 maiores anunciantes do Brasil, 

listados no Anuário de Propaganda 2012, editado 
e divulgado pelo Grupo M&M – Meio & Mensagem.

Conforme a listagem, a Braspress está colocada 
na 270.ª posição, com investimentos de R$ 10,903 
milhões  em mídia em 2012, confirmando ser a 
organização do Transporte Rodoviário de Cargas – 
TRC que mais investe pesado nesse setor.

De 2011 para 2012, ocorreu um acréscimo de 13% 
nesse tipo de investimento: em 2011, foram alocados 
R$ 9,642 milhões em mídia, levando a Organização a 
ocupar a 284.ª posição. Os dados de 2013 ainda não 
foram divulgados.

Braspress no ranking 
dos 300 maiores 
anunciantes do Brasil

“O grande destaque da Braspress deve-se ao 
fato de realizarmos campanhas com planejamento, 
a partir de orientações de Urubatan Helou, nosso 
Diretor-Presidente, que estuda a necessidade de 
cada praça e aplica a estratégia certa para cada 
caso, selecionando os respectivos veículos de mídia 
para destinarmos a nossa verba”.

De 2011 para 2012, ocorreu um acréscimo de 13% 

R$ 9,642 milhões em mídia, levando a Organização a 

Lia Mora,
Gerente
Nacional de
Marketing, está
na Braspress
desde junho
de 2013
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O primeiro anúncio da Braspress 
foi publicado em 1978 na Revista Transporte Moderno
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Contando com 52 colabora-
dores, o braço logístico contrata 
mais funcionários a cada novo 
cliente que conquista, ficando em 
condições de atender à demanda 
com qualidade e eficiência.

Com 16.300 m² de área total, 
14.000 m² de área de estocagem, 
7 mil posições de paletes, mil es-
tantes, 800 m² de escritório, 400 
m² de área de armazém segrega-
do, 29 docas e 185 m² disponíveis 
para clientes, tem espaço de so-
bra para continuar crescendo e 
expandindo seus horizontes.

No CD é realizada uma ges-
tão integrada das operações de 
recebimento, conferência, arma-
zenagem, processamento de 
pe didos, picking, packing, con-
trole de qualidade, adequação de 
produtos nas embalagens, eti-
quetas, expedição, montagens 
de kits, sistema de inventário, 
gestão de transporte, controles 
sistêmicos (WMS e TMS), con-
troles gráficos (KPIs) e consulto-
ria logística/fiscal.

Além da prestação de servi-
ços acordada com o cliente, com 
base em métricas Key Perfor-
mance Indicators – KPIs, que 
significa “Indicadores Chave de 
Desempenho”, provê as informa-
ções necessárias para tomadas 
estratégicas de decisão e acom-
panhamento dos processos, 
disponibilizando ainda os dados 
das operações na web, o que re-
presenta uma grande facilidade 
para o cliente.

O uso da tecnologia é constante

A Braspress Logística tem espaço de sobre para continuar crescendo

O balanço continua sendo po-
sitivo, pois neste primeiro ano de 
atuação como operador logístico, 
a Divisão obteve boa participação 
no mercado e conquistou novos 
clientes a cada dia, concorrendo 
com os grandes players.

A Braspress Logística somen-
te tem a crescer e continuar con-
quistando clientes e bons negó-
cios, sendo mais uma empresa 
do Grupo H&P a alcançar exce-
lência nacional.

Atuação
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Braspress Logística 
continua crescendo

ABraspress Logística – braço lo-
gístico do Grupo H&P – com-

pletou 18 meses de atuação, con-
solidando a ideia inicial de oferecer 
ao mercado um operador logístico 
habilitado.

A Divisão atende aos segmentos 
de confecções, acessórios e TI, exe-
cutando operações de warehouse 
em seu Centro de Distribuição – 
CD e inhouse dentro dos CDs dos 
clientes. Está instalada na Alameda 
Araguaia, 3.787, no Bairro Alphavil-
le Industrial, em Barueri, na região 
metropolitana de São Paulo.

Marcelo Souza, Superintendente 
da Braspress Logística desde feve-
reiro passado, prevê que o ano de 
2014 será de ótimas realizações.

“O nosso foco é atender clien-
tes que necessitem de serviços de 
qualidade, com produtividade e fle-
xibilidade, ou seja, em parcerias de 
longa duração. Por isso acredito no 
sucesso das operações, afirmou. 

Ele acrescentou informando que 
a infraestrutura disponível é uma 
das mais equipadas do mercado. 
“Temos potencial enorme para con-
tinuarmos crescendo no mercado e 
nos tornarmos um ícone de quali-
dade em prestação de serviços de 
logística’’, finalizou.

Foram realizados investimentos 
de R$ 5 milhões em modernos equi-
pamentos para movimentação e 
armazenagem, assim como em um 
software de alta tecnologia (WMS), 
que tem proporcionado uma gestão 
inteligente em todas as operações 
dos clientes.

Armazenagem de produtos é um
dos serviços prestados
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Caro amigo Urubatan, boa tarde.

Após a grande e feliz surpresa pelo convite para 
dar uma entrevista para a Braspress News, recebi o 
exemplar da edição n.º 24 da revista e confesso que 
fiquei ainda mais feliz e agradecido pela homenagem 
recebida de você e pelo trabalho competente 
realizado pelos seus colaboradores.

Parabéns pela qualidade da revista, que retrata e 
divulga o trabalho de uma empresa exemplar, motivo 
de orgulho para todos os brasileiros – em especial 
para aqueles que atuam no transporte rodoviário de 
cargas.

Mais uma vez, muito obrigado e forte abraço.

Com admiração e respeito,

 Eduardo F. Rebuzzi, presidente da 
Federação do Transporte de Cargas do Estado 

do Rio de Janeiro – Fetranscarga,
Rio de Janeiro (RJ)

Cara Denise,

Inspiradora e merecida a reportagem sobre nossas 
companheiras de Belo Horizonte. Com certeza forjaram-
se “amazonas modernas”, que captaram com delicadeza 
a essência de nossa companhia, alma feminina e 
bravura de heroínas.

Paulo Roberto dos Santos,
Gerente de Varginha (MG)

Prezados (as) Senhores (as),

A CVM, mais conhecida como Creche Vinde a Mim as 
Criancinhas, é uma entidade filantrópica assistencial 
que há quase quatro décadas atende à população mais 
necessitada através dos seguintes programas, ofe-
recidos gratuitamente: Educação Infantil (Creche e Pré-
Escola), Acolhimento Institucional (Casa Lar), Grupo de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Inclusão 
Produtiva (Panificação e Informática), entre outros.

Agradecemos o valioso apoio prestado através do 
transporte cortesia concedido à nossa instituição.

Ainda é tempo de fazermos algo por nosso seme-
lhante. Ainda é tempo de fazermos uma criança carente 
sorrir. Ainda é tempo de todos juntos sermos um povo 
solidário, pensarmos no próximo e cultivarmos a fé que 
existe em Jesus.

Ainda existem pessoas de fé, pessoas como os 
integrantes da Diretoria e da equipe da Braspress, que, 
através dessa ação, ajudaram a manter crianças e ado-
lescentes em situação de vulnerabilidade social.

Desejamos que os prezados continuem com esse 
espírito solidário, que lutem por um futuro melhor e 
mais humano. Fica registrado, portanto, todo o nosso 
reconhecimento.

Que Jesus Cristo abençoe a Diretoria e toda a equipe 
da Braspress, bem como todos os seus familiares, e que 
o Espirito Santo de Deus esteja cada vez mais vivo 
dentro de seus corações.

Artur Feijó Netto, 
Gerente executivo geral da CVM –

Creche Vinde a Mim as Criancinhas, 
São José (SC)

Boa tarde, Denise.

É um grande orgulho fazer parte desta gigante em-
presa no transporte que é a Braspress.

Trabalho com muita paixão nesta organização.

Abraço,

Carla Gomes de Mendonça,
Gerente regional do Triângulo Mineiro, 

Uberlândia (MG)

Olá, Pepe.

Recebi hoje a visita da Fernanda e soube que ela foi 
promovida a gerente comercial de São Paulo. Fico feliz 
pela Fernanda, pois a promoção lhe é mais que merecida.

É certo que, entre as atribuições profissionais que a 
Fernanda bem desempenhará, em uma ela supera as 
expectativas: compreender, em detalhes, as ne ces si-
dades do cliente e traduzi-las dentro da Braspress para 
as áreas de Tecnologia e Operações. Outra ca racterística 
excepcional de Fernanda: ela vai fundo nos problemas e 
não deixa nada sem dar retorno.

Eu, como cliente, agora, sinto-me com muito mais 
suporte e tranquilidade em ter a Fernanda na Gerência 
Comercial.

Grande abraço.

Tadeu Martignon, 
Gerente de Logística da Microservice

Tecnologia Digital
Barueri (SP)

Cartas
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Digníssimo Senhor,

Agradeço o importante apoio e contribuição da 
Braspress Transportes Urgentes Ltda. na construção 
da sede física do 3.º Pelotão/209.ªCompanhia/50.
ºBPM nesta cidade de Montes Claros (MG).

Por meio do presidente da Comissão para a 
Construção do Quartel do Pelotão do JK – Setor 12, o 
Sr. Alex Nobre Guimarães, tomei conhecimento da 
importante doação realizada àquela entidade, que, 
por sua vez, empregou o investimento para a con-
cretização do anseio de toda a comunidade residencial 
e comercial do norte da cidade.

Ressalto o seu engajamento e do Sr. Elzivan, 
gerente da Braspress em Montes Claros, que, com 
muita boa vontade e comprometimento, se mos-
trou sensível ao pleito da Comissão e não eco-
nomizou esforços institucionais para viabilizar 
essa contribuição.

Ressalto ainda que o quartel da Polícia Militar 
construído, a ser inaugurado em breve, será a sede 
do pelotão que comando. 

Agradeço imensamente a confiança depositada 
na Policia Militar de Minas Gerais em Montes Claros, 
bem como na Comissão para a Construção do Quartel 
do Pelotão do JK. Lembro que a Comissão é uma 
associação, uma entidade sem fins lucrativos que irá 
disponibilizar todas as notas e documentos em 
assembleia própria para a prestação de contas a ser 
realizada após a inauguração do quartel.

Por fim, coloco-me à inteira disposição naquilo 
que minha função pública puder atender nos limites 
da lei, no sentido de propiciar um serviço de 
policiamento digno e condizente com as demandas 
da Comunidade do JK, Planalto, Jaraguá, Vilage do 
Lago I e II e adjacências, bem como de todas as 
comunidades empresariais de nosso setor.

Atenciosamente,

Tancredo Fonseca de Almeida, 
Comandante do 3.º Pelotão,

Montes Claros (MG)

Prezado Senhor  Urubatan,

Recebemos a última edição da Braspress News, que 
mostra uma bela reportagem sobre a palestra do Tay-
guara aos colaboradores de todas as nossas unida des.

Foi de fato um evento muito interessante e ins-
pirador. Eu, Alexandre, Marcus, Martin, Flávia e nossos 
colaboradores, que temos o prazer de trabalhar e 
manter um relacionamento quase que diário com a 
Braspress, ficamos muito orgulhosos e satisfeitos com 
o fato de toda a instituição TozziniFreire ter tido a 
oportunidade de conhecer a grandeza deste nosso tão 
importante parceiro.

A história da Braspress, da forma como nos foi 
contada, deixou a TozziniFreire ainda mais impres-
sionada com a trajetória desse grupo e com toda a 
expertise de seus profissionais.

Espero que esse evento seja o primeiro de muitos.
Grande abraço,

Celso de Faria Monteiro, 
Sócio da TozziniFreire Advogados,

São Paulo (SP)

Olá, Pepe.

Já lhe disse pessoalmente que sou fã de seus artigos 
publicados na Braspress News.

Relativamente ao último artigo, demonstra profundo 
conhecimento técnico, clareza na exposição do tema e 
cultura sobre nossa sociedade ao longo de sua história.

Parabéns, grande amigo.

Tadeu Martignon, 
Gerente de Logística da Microservice

Tecnologia Digital,
Barueri (SP)

Prezado presidente Urubatan, boa tarde.

Recebi com muita alegria a edição 24 da revista 
Braspress News, onde generosamente estamos pre-
sentes na página 59. Agradecemos a deferência e 
agradecemos novamente sua brilhante palestra no 
Workshop do Sindicato das Empresas de Transportes 
de Carga de São Paulo e Região – SETCESP.

Muito obrigado pela linda agenda 2014.

Abraços,

Adauto Bentivegna Filho, 
Assessor executivo e jurídico da Presidência 

do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga 
de São Paulo e Região – SETCESP,

São Paulo (SP)

Cartas
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Em nome de toda a Família Biasi, agradecemos 
pela imensa colaboração da Braspress, por tudo o que 
tem feito e ainda fará em benefício do Abrigo Casa 
Biasi.

Iniciada há 41 anos, a Obra se esmera em con tri buir 
para a promoção das famílias através da as sistência a 
crianças e jovens de seu entorno e, mais recentemente, 
o acolhimento de crianças e jovens apartados tem po-
rariamente de sua família de ori gem. Contamos sem-
pre com a ajuda inestimável de todos aqueles que, de 
uma maneira ou de outra, contribuem para sua 
manutenção e melhoria.

Agradecidos sobremaneira, renovamos aqui nos-
sos votos de um Feliz Natal e um Ano Novo de muitas 
realizações.

Que as graças do Criador que se renovam neste 
Na tal possam iluminar a todos com saúde e opor-
tuni  da des.

Atenciosamente,

Vitor Abud da Silva, 
Diretor do Centro de Promoção 

Social Cônego Luiz Biasi,
São Paulo (SP)

Senhor Urubatan Helou,

A Associação das Pessoas com Deficiência de 
Uberlândia – ADEF, em Minas Gerais, na qualidade de 
defensora dos direitos das pessoas com deficiência,
idealizou e desenvolveu projetos e programas com 
empresas e instituições socialmente responsáveis.

Os benefícios são oferecidos para associados,
familiares e membros da comunidade em situação de
vulnerabilidade social, visando à qualidade de vida e à
real inclusão dessas pessoas na sociedade. Agrade-
cemos pela doação uma bicicleta para nossa instituição.

Luiz Carlos de Souza,
Assessor de Comunicação da Associação das

Pessoas com Deficiência de Uberlândia – ADEF,
Uberlândia (MG)

Querido amigo Urubatan,

Foi com muita emoção e alegria que recebi o DVD
com fotos e o exemplar da revista Braspress News n.º
24, onde ficou documentado o carinho e a consideração

que tiveram comigo prestando a homenagem que 
marcou minha vida de uma forma muito especial.

Desculpe estar retornando apenas agora; apenas
ontem meu filho me entregou, mas vi que o envio 
aconteceu no dia 18 de outubro passado.

Com parte da indenização que recebi da Braspress 
mais um valor que tínhamos guardado, compramos um 
apartamento na praia e estamos mobiliando aos pou-
cos. Sendo assim, tenho viajado sempre que con se-
guimos comprar algo novo, e, como meu filho trabalha e 
estuda, quando retorno geralmente está dormindo e no
dia seguinte sai cedo para o trabalho. Com essa rotina 
dos últimos dias, acabamos nos vendo rapidamente. 
Ontem, devido ao feriado, tivemos mais tempo juntos, e 
ele me entregou essa joia de grande valor.

Deus é muito bom e deu-me o privilégio de fazer 
parte da Braspress por longo tempo. Jamais deixo de 
pedir a Deus que continue guardando, dando pros peri-
dade e direção assertiva na continuidade dessa empresa 
que abençoa diversas famílias e o nosso Brasil.

Mais uma vez, muito obrigada. Tenho um carinho e 
gratidão imensa pelo senhor; que Deus o cubra com as
mais ricas bênçãos dos Céus.

Guarde em seu coração esta porção da palavra de 
Deus que expressa o desejo de meu coração para sua 
vida. Embora não estejamos sempre juntos, o senhor 
estará em meu coração todos os dias de minha vida. 
Deus usou sua vida para tornar muitos de meus sonhos 
possíveis e reais.

‘’Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves 
seguir; guiar-te-ei com os meus olhos.’’

Salmos 32:8

Com carinho,
Eloisa Elena G. Loiola,

São Paulo (SP)

Denise,
Tudo bem?

Feliz 2014 para você. Espero que seja de muita
saúde, conquistas e sucesso.

Confesso que, vendo a reportagem veiculada pela TV 
Record, me deu uma saudade de Belo Horizonte!

Matéria muito boa.

 Márcio A. Ribeiro,
Superintendente da Aeropress, 

Barueri (SP)
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Prezado Urubatan, bom dia.

Quero agradecer o espaço reservado ao evento do 
Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de
São Paulo e Região – SETCESP referente ao Workshop 
de Transporte e Logística e à primeira feira dedicada
ao tema em parceria com a Reed Alcântara na revista 
Braspress News n.º 24, parabenizando a cobertura 
dos eventos e a qualidade do material que envolve a 
publicação.

Aproveitamos para agradecer sua participação, 
que abrilhantou sobremaneira o evento.

Um abraço,

Manoel Sousa Lima Júnior,
Presidente do Sindicato das Empresas

de Transportes de Carga de 
São Paulo e Região – SETCESP,

São Paulo (SP)

Urubatan,

Você não sabe como foi difícil manter-me calado
por todo esse tempo, sabendo deste magnífico feito 
antes de sua divulgação oficial.

Desejo aqui expressar o meu mais sincero desejo 
de que a BRASPRESS continue nesta expressiva tra-
jetória de ascensão e você esse magnífico em pre sá-
rio, ícone de nosso setor.

Um forte abraço,

Manoel Sousa Lima Jr.,
Presidente do SETCESP -

Sindicato das Empresas de Transportes
de Carga de São Paulo e Região,

São Paulo (SP)

Senhor Urubatan, boa noite.

Recebi um exemplar da revista Braspress News hoje,
li a reportagem de sua palestra na Comissão de Jovens
Empresários – COMJOVEM do Espírito Santo e, mais
uma vez, me emocionei com sua história de vida. Sinto-
me honrada por fazer parte da Braspress e, de certa
forma, de sua história.

O senhor diz que o sábio é aquele que sabe que não 
sabe e se cerca daqueles que sabem. Sinto-me sábia por 

ter vindo trabalhar na Braspress. Eu não sabia nada de 
transporte, mas percebi que meu gerente, o Sr. Jorge Bit-
tar, sabia muito – colei nele! Por isso, mesmo com seus 
defeitos (todos nós temos), sou eternamente grata a ele. 
Aprendi um pouco; sei que ainda tenho muito a aprender.

Parabéns! O senhor é um guerreiro, conto sua his-
tória com muito orgulho.

Conte sempre comigo.

Grande abraço.

Edilene Freire,
Gerente regional da Bahia e Sergipe

Caro Urubatan,

A conscientização cultural de um povo é certamen-
te o caminho mais garantido e seguro para um futuro 
melhor.

A Braspress, mais uma vez, dá sua enorme con-
tribuição para esta importante campanha de res pon-
sabilidade social.

Parabéns!!

André Perri

Caro Sr. Urubatan,

Agradeço pela gentil mensagem que acompanhou o 
último exemplar da Braspress News.

Endosso integralmente as palavras do Celso.
Ficamos muito honrados com a reportagem e com a 
palestra do Tayguara.

Muito obrigado e um grande abraço!

Alexandre de Almeida Cardoso, 
TozziniFreire Advogados,

São Paulo (SP)

Senhor Urubatan,

Não tenho nem palavras para parabenizá-lo em 
mais essa conquista, e essa conquista nos fará continuar 
sendo este gigante que somos no transporte de en-
comendas no Brasil.

Fico muito enobrecido por fazer parte desta ma ra-
vilhosa empresa, pois tem me concedido, além de cres-
cimento profissional, pessoal, familiar, etc.

“Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é 
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alguém que acredite que ele possa ser realizado” 
– Roberto Shinyashiki

 “A força não provém da capacidade física. Provém 
de uma vontade indomável” –  Mahatma Gandhi

 Grande abraço,
 

Marcelo Mendes,  
Gerente da filial de Vitória (ES)

Olá, Senhor Urubatan,

Estou lendo a nova revista. Parabéns pelos tantos 
investimentos e por tornar a Braspress cada vez mais 
uma empresa referência de mercado. Sinto o maior 
prazer em visitar nossos clientes e receber elogios para 
a Braspress. Orgulho-me de estar aqui e agradeço todos 
os dias pela oportunidade a mim concedida.

Desejo que Deus continue conservando sua saúde e, 
com toda Sua majestade e sabedoria, mantenha e faça 
crescer a Braspress cada vez mais, juntamente com 
essa equipe maravilhosa.

Parabéns!

Jussara Queiroz,
Gerente da filial de João Pessoa 

Caro chefe amigo Urubatan,

Foi com muito orgulho que li sobre a aquisição do 
imóvel da ex-Itapemirim. 

Apesar do seu comentário semanas atrás sobre 
essa hipótese, a satisfação é diferente.

Parabéns! Se éramos grandes, seremos 
imbatíveis.

Obrigado pela oportunidade de ser BRASPRESS.

Ariovaldo Minhoto,
Gerente Nacional de Operações

Urubatan

Tudo bem? Há tempo não nos falamos.
Parabéns pela matéria no Fantástico ontem. Ficou 

muito boa a cobertura e o tema.
Um grande abraço

Cristiano Koga, 
Diretor-Corporativo da TNT no Brasil, 

 São Paulo (SP)

Senhor Urubatan, 

Estar presente como colaborador em uma empresa 
que é a maior referência em nosso país no segmento de 
transporte de encomendas nos enche de orgulho e 
certeza do excelente lugar para trabalhar e crescer como 
profissional.

Parabéns ao nosso presidente por mais esse passo 
acertado e pela coragem empresarial que leva a 
BRASPRESS ao sucesso.

 
Atenciosamente,

Iago Guedes, 
Gerente da filial de Recife (PE)

Senhor Urubatan,

Fiquei muito feliz em saber da mais nova aquisição 
da Braspress e gostaria de dar os meus sinceros 
parabéns ao senhor.

Tudo isso mostra que o senhor é uma pessoa de 
garra e perseverança. O que para alguns é impossível ou 
improvável, para o senhor é conquista e torna-se 
realidade e exemplo para todos nós.

Parabéns.

Atenciosamente,

Dijair dos Santos,
Supervisor Administrativo-Financeiro 

da filial de Umuarama (PR)

Parabéns!
Fiquei muito feliz com a notícia!
Orgulho de fazer parte deste time.

Leôncio Borges,
Assistente de Controladoria

Senhor Urubatan,

Que notícia maravilhosa! Sinto muito orgulho de 
fazer parte desta grande empresa Braspress.

 Grande abraço,

Edilene Freire,
Gerente Regional da Bahia e Sergipe
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Amigo Urubatan,

Gostaria de estar lhe parabenizando pela aquisição 
deste imóvel em São Paulo, isso mostra a grandeza 
desta organização.

Você é uma pessoa predestinada ao sucesso e 
grandes conquistas, tenho orgulho de um dia ter
trabalhado com você .

Parabéns amigo.

Abraços,
Marcos Rocha,

Goiânia (GO)

Caro Urubatan, boa tarde

Parabéns pela matéria do Fantástico de ontem.
A matéria foi muito interessante e fico contente

quando vejo temas complexos ficarem simples quando 
se sabe fazer.

Foi bom rever o amigo, mesmo que seja pela TV.

Forte abraço,

Anirio Neto,
Executivo de TI Aplicada ao Transporte e Logística, 

São Paulo (SP)

Prezados Senhor Urubatan , Urubatan Junior
e Tayguara,

Parabéns pela aquisição, sem dúvida fizeram exce-
lente negócio.

Além do lugar ter uma energia extremamente
positiva.

Que o sucesso continue.

Giulio César Claro,
Diretor Comercial da NSA Pneutec,

São Paulo (SP)

Senhores Urubatan e Giuseppe,

Foi surpreendente ver os senhores na TV Globo no
Fantástico em reportagem totalmente diferente de
nosso segmento de transportes.

Observar a importante temática dos relacionamentos 
em ambiente de trabalho também contribuirá na 

orientação dos colaboradores. Gostaria de dizer que 
assisti com meus filhos e esposa e que inclusive vários 
funcionários já me ligaram comentando da felicidade 
de ver nossa Diretoria na Globo em transmissão 
nacional. 

Parabéns!

Iago Guedes,
Gerente da filial de Recife (PE)

Agradeço o atendimento e a gentileza que nos foi 
dada na visita, foi muito proveitosa para os nossos
alunos, conhecer uma empresa de transporte com 
tanto empenho e dedicação para fazer o seu papel no 
mercado.

Muito obrigada,

Angélica Santos Franco,
Professora e Coordenadora do Técnico 

em Logística da Escola Técnica 
Estadual Zona Leste,

São Paulo (SP)

Caro Urubatan,
 
Impressionante seu empreendedorismo corajoso e a 

confiança no sucesso que você deposita na Braspress.
 

Cabe-lhe muito bem a última frase escrita na
reportagem sobre o tema em questão, na Frota & Cia, a
qual diz: “nem o céu é o limite”.

Que Deus possa estar sempre lhe dando sabedoria e 
inteligência para conduzir os negócios da Braspress.

 
Grande abraço,
 

Tadeu Martignon,
São Paulo (SP)

Urubatan,

Li a notícia sobre a aquisição das instalações da ex-
IItapemirim. A notícia é das mais importantes pois 
mostra o seu arrojo e coragem para investir e crescer.

Abraços,

Paulo Westmann,
São Paulo (SP)


