


Editorial
do Coronel Edson Ferrarini, psicólogo e advogado 
especialista no assunto que estuda a dependência 
química há mais de 43 anos e realiza sessões gra-
tuitas de terapia coletiva na capital paulista.

Outras ações de responsabilidade social fo-
ram executadas, com o transporte solidário para o 
Hospital do Fogo Selvagem, Lions Clube Rio Doce 
de Colatina (ES), Cruz Vermelha, Casa de Auxílio e 
Hospital do Centro Espírita Pedro Paulo, Casa Es-
pírita Fraterna Francisco de Assis, Casa de Auxílio 
do Centro Espírita Aurélio Agostinho, Grupo Espírita 
da Prece de Chico Xavier e Defesa Civil de Xanxerê 
(SC), além do apoio à Associação de Futebol de Ara-
raquara, Casas André Luiz, Projeto Seja Semente e 
Prefeitura de São João de Meriti (RJ) na Semana do 
Meio Ambiente.

Destacamos ainda nesta edição, em nossas pá-
ginas amarelas, outro grande líder do TRC (Trans-
porte Rodoviário de Carga): Pedro José de Oliveira 
Lopes, Presidente da FETRANCESC (Federação das 
Empresas de Transportes de Cargas e Logística do 
Estado de Santa Catarina), que nos últimos 20 anos 
tem se dedicado ao setor.

Outros importantes temas também merecem 
destaque, como a viagem de Tayguara Helou a Wa-
shington (Estados Unidos) para debater a mobili-
dade urbana; nosso favoritismo nos municípios de 
Linhares, Baixo Guandu, Marilândia, Santa Teresa 
e São Roque do Canaã, no Espírito Santo; o Dia da 
Mulher, comemorado em várias filiais; a Regional do 
Rio Grande do Sul, com Cezar Fritsch, conosco há 
dez anos; e Nossa Gente, entre outras reportagens 
que merecem a sua atenção nesta edição.

Boa leitura!

Urubatan Helou
Diretor Presidente do Grupo H&P

Nossa lição de casa 
continua sendo 

fei ta, pois trabalha-
mos a cada novo dia 
para construir e reno-
var a nossa infraes-
trutura e agilizarmos 
as operações, conso-
lidando a atuação da 
Braspress em todo o 
Brasil, como fazemos 
há 38 anos.

Para tanto, mostramos nesta edição como ope-
ramos em nosso Hub de Bauru, estrategicamente 
localizado no km 348 da Rodovia Marechal Rondon, 
que interliga várias linhas da Organização. 

Também mostramos os novos terminais inau-
gurados em Florianópolis (SC) e em Cascavel (PR), 
importantes pontos de apoio às escalas de viagens 
de transferência e em conformidade com nossos 
planos de modernização e ampliação de terminais, 
mostrando que cada centavo recebido continua 
sendo reinvestido na própria Organização.   

É com muita satisfação e alegria que recebemos 
a informação de que nossa campanha de respon-
sabilidade social, estampada em nossos cami-
nhões, ajudou a encontrar uma pessoa que estava 
desaparecida há quatro anos.

Para nós é um sucesso imenso, pois, como já 
disse em várias ocasiões e durante as campanhas 
de divulgação de fotos de crianças e adultos de-
saparecidos em nossos caminhões, se uma única 
vida for encontrada já terá sido válido todo o nosso 
esforço em benefício dessa causa. Devolver a feli-
cidade a uma família não tem preço que se pague.

Outra campanha de responsabilidade social que 
iniciamos é o combate às drogas pela conscientiza-
ção das pessoas. Para isso, contamos com a ajuda 
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BRASPRESS NEWS – E como 
o senhor veio para o setor de 
transportes?

Pedro Lopes – Comecei na 
FETRANCESC como diretor exe-
cutivo do presidente Augusto Dal-
çóquio Neto, posto no qual per-
maneci por dez anos. Ao deixar o 
cargo, ele me indicou para a pre-
sidência. Sou sócio da OP Transpor-
tes e, recentemente, criamos, com 
dois amigos, a PMW de Logística e 
Transporte, em Balneário Camboriú.

BRASPRESS NEWS – O que o 
senhor já conseguiu à frente da 
FETRANCESC?

Pedro Lopes – Saímos na fren-
te na criação da TRANSPOCRED 
(Coo perativa de Crédito dos Em-
presários de Transportes de Santa 
Catarina), que inspirou depois as 
entidades do Paraná, do Rio Gran-
de do Sul e de São Paulo. Consegui-
mos a Lei do Pró-carga (Programa 
do Revigoramento do Transporte 
Rodoviário de Carga), uma legis-
lação que permite o retorno de 
ICMS (Imposto sobre Operações 
relativas à Circulação de Mercado-
rias e sobre Prestações de Servi-
ços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação) 
em benefício das empresas. Sou o 
coordenador do Capítulo Brasil nas 
Assembleias da Câmara Intera-
mericana de Transporte de Bens e 
Pessoas (CIT), com sede em Brasí-
lia.  Estamos discutindo os corre-
dores exclusivos para ônibus nas 
grandes cidades e como atender 
veículos de carga, táxis, ciclistas, 
motociclistas e ônibus de turismo 
e fretamento.

Na Federação, criamos o Cen-
tro das Empresas de Transporte 
e Logística de Santa Catarina 
(CETRANCESC), que visa estimu-
lar o desenvolvimento de novos 
negócios e investimentos, bus-
car recursos e oferecer parcerias, 

além de mostrar aos empre-
sários os verdadeiros custos do 
transporte. 

Temos representação da 
FETRANCESC em todas as regi-
ões do Estado por meio dos vice-
-presidentes regionais, diretores 
e conselheiros, estabelecendo um 
novo rumo em função das mudan-
ças no cenário dos transportes.

BRASPRESS NEWS – O
CETRANSESC já tem algum 
projeto?

Pedro Lopes – Temos projetos 
para os pontos de parada exigidos 
pela nova legislação dos motoris-
tas, como opção de negócio para o 
empresário de transporte, e para 
exploração dos portos secos e 
operação logística. 

BRASPRESS NEWS – Como é o 
relacionamento da Federação com 
o poder público?

Pedro Lopes – A FETRANCESC 
tem buscado conquistar espa-
ço para discutir as questões que 
possam impactar a atividade e 
os empresários, como represen-
tação no Grupo Paritário do Tra-
balho, participação em audiên-
cias públicas sobre tarifas, como 
usuários de rodovias concedidas. 
Uma das conquistas desse tra-
balho foi a Lei do Pró-carga, com 
benefícios dos créditos de ICMS 
para pneus, equipamentos e ca-

“Saímos na frente na criação da 
TRANSPOCRED (Coo perativa de 

Crédito dos Empresários de 
Transportes de Santa Catarina), 

que inspirou depois as entidades do 
Paraná, do Rio Grande do Sul e de 
São Paulo. Conseguimos a Lei do 

Pró-carga (Programa do Revigora-
mento do Transporte Rodoviário de 
Carga), uma legislação que permite 
o retorno de ICMS (Imposto sobre 

Operações relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviços de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comunicação) 

em benefício das empresas.
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minhões, bem como para o diesel, 
que já existiam.

BRASPRESS NEWS – E o
SEST-SENAT? 

Pedro Lopes – Sou presidente 
do Conselho Regional do SEST-SE-
NAT (Serviço Social do Trans porte e 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Transporte), e estamos am-
pliando em todo o Estado o nú-
mero de Unidades B, antes conhe-
cidas como Capits e as Unidades 
D, que eram os PATEs. Passamos 

Pedro Lopes já foi dirigente esportivo, e auditor fiscal por 35 anos

Entrevista

06 Braspress News

Pedro José de Oliveira Lopes: 
Santa Catarina, modelo para o transporte

06

Presidente há dez anos da FETRANCESC (Federação 
das Empresas de Transportes de Cargas e Logística 

do Estado de Santa Catarina), Pedro Lopes ficou famo-
so como dirigente esportivo e jornalista especializado, 
apesar de ter sido auditor fiscal da Receita do Estado 
por 35 anos. 

Nos últimos 20 anos, tem se dedicado à Federação, 
sendo os primeiros dez como diretor executivo. Assim 
conquistou a confiança da classe catarinense e o res-
peito dos líderes nacionais e de outros Estados. É vice-
-presidente da NTC & Logística e da ABTC (Associação 
Brasileira de Logística e Transporte de Cargas), presi-
dente do Conselho Regional do SEST-SENAT (Serviço 
Social do Transporte – Serviço Nacional de Aprendi-
zagem do Transporte), membro da Frente Nacional do 
Transporte de Cargas, do Fórum Nacional de Cessioná-
rios de Rodovias Pedagiadas e do Fórum Estadual de 
Rodovias.

Braspress News

Santa Catarina, o décimo Estado em população (6,7 
milhões) e o sétimo entre os de menor território (95,7 
km2), detém o quarto lugar no PIB dos Estados. Além 
do turismo, que leva anualmente 4 milhões de visitan-
tes ao litoral e interior, o desenvolvimento econômico 
tem beneficiado o transporte rodoviário de cargas. 
Neste ano, o Estado colocou quatro times na série A do 
Campeonato Brasileiro de Futebol (além de um na série 
B), atrás apenas de São Paulo, que tem cinco.

 
BRASPRESS NEWS – Como o senhor explica esse 

destaque catarinense no futebol, à frente de tantos 
Estados de maior tradição?

Pedro Lopes – Pela concorrência existente nas re-
giões do Estado, todas muito desenvolvidas. Além do 
Avaí e do Figueirense, da Capital, o Joinville representa 
a região Norte, onde está a maior cidade do Estado, o 
polo industrial e o maior porto. O Oeste, que concentra 
a agroindústria e o setor metalúrgico, tem o Chapeco-
ense, e o time do Sul, zona do carvão e dos portos de 
Laguna e Imbituba, é o Criciúma, que já esteve na série 
A. Lamentamos que Blumenau, nosso polo têxtil, não 
tenha seu time entre os classificados para os campeo-
natos nacionais.

BRASPRESS NEWS – O senhor sempre foi muito li-
gado aos esportes?

Pedro Lopes – Comecei como jornalista de rádio em 
1962 e vim do Rio Grande do Sul para Santa Catarina no 
ano seguinte. Trabalhei dez anos no Jornal de Joinville e 
em rádio. Em 1964, fui escolhido como vice-presidente 
da Liga Joinvilense de Futebol. Quatro anos depois, era 
presidente da Comissão Municipal de Esportes. Em 
1983, fui presidente da Federação Catarinense de Fu-
tebol e, em 1986, diretor de Futebol da CBF (Confede-
ração Brasileira de Futebol), tendo sido campeão com 
a seleção do Torneio do Reino Unido em 1987. Depois 
de dedicar 35 anos à Secretaria da Fazenda do Estado, 
fui presidente do Conselho Estadual do Desporto (CED) 
do Estado em 2009 e, no ano seguinte, presidente da 
Fundação Estadual do Desporto (Fesporte).

Valdir dos Santos

Pedro Lopes é presidente da FETRANCESC há dez anos
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de cinco para 11 estabelecimentos e mais três Unida-
des C já em construção. 

BRASPRESS NEWS – Como é o transporte rodoviá-
rio de cargas no Estado?

Pedro Lopes – Em Santa Catarina, 95% de toda a 
produção é transportada por caminhões. Estão re-
gistradas no Estado 16.500 empresas de pequeno, 
médio e grande portes. O território é cortado por 
oito rodovias federais, das quais duas concessio-
nadas e pedagiadas, além das rodovias estaduais. 
Os 5% restantes são operados pelos portos de Itajaí, 
São Francisco do Sul, Imbituba, Laguna e Itapoá. O 
transporte ferroviário é pouco representativo. A Es-
trada de Ferro Dona Tereza Cristina abastece as usi-
nas de carvão e o porto de Imbituba, e a linha da ALL 
(América Latina Logística) no sentido Leste-Oeste, 
entre Porto União e São Francisco do Sul, transporta 
basicamente grãos. 

BRASPRESS NEWS – Como o senhor vê as mudan-
ças na lei que regulamenta a atividade dos autônomos 
e motoristas em vigor desde 17 de abril de 2015?

Pedro Lopes – Com muita preocupação. Faltou 
uma avaliação mais criteriosa do governo ao ceder às 
pressões dos caminhoneiros em greve. A tolerância 
de 10% no peso por eixo compromete a segurança nas 
rodovias e aumenta o risco de acidentes a envolver 
caminhões. Para as empresas instala-se uma insegu-
rança jurídica no que se refere à indenização de horas 
paradas não remuneradas, o que vai impactar no fim 
dos contratos. A extensão para 4,5 horas da jornada 
ininterrupta vai aumentar o impacto à saúde física 
dos motoristas e comprometer a segurança. Não vejo 
benefícios para as empresas; apenas para os embar-
cadores do agronegócio, os grandes incentivadores do 
movimento dos autônomos.

BRASPRESS NEWS – Como estão as condições das 
rodovias no Estado?

Pedro Lopes – A BR-376, na descida da serra na 
divisa do Paraná, por exemplo, recebeu uma área de 
escape da concessionária, e ali não ocorreram mais 
acidentes. Ainda faltam mais duas. Falta também a 
prometida duplicação de rodovias federais. Em geral, a 
duplicação aumenta o volume de tráfego e atrai em-
preendimentos que exigem novas saídas e entradas. 

Se não houver manutenção, anula-se a segurança pro-
metida. A Federação participou do processo de conces-
são das rodovias, e ficamos em terceiro lugar no valor 
das tarifas e nos surpreendeu com o valor apresentan-
do pela vencedora, que passou a ser referência para as 
novas concessões no Brasil. 

BRASPRESS NEWS – As drogas preocupam o setor 
em Santa Catarina?

Pedro Lopes – A preocupação é crescente não só 
com os motoristas. A Federação defende uma política 
pública e obrigatoriedade de atendimento e tratamen-
to pelo SUS (Sistema Único de Saúde). A situação pio-
rou muito com a substituição do rebite e da maconha 
por cocaína e crack. A exigência do exame toxicológico 
pré-admissional é um passo, e o Ministério Público do 
Trabalho defende a recuperação e o deslocamento do 
motorista para outra função. O SEST-SENAT investe 
na formação e também na saúde do profissional, esti-
mulando atividades físicas e de lazer, orientando tam-
bém sobre nutrição e as consequências do consumo 
de álcool.

BRASPRESS NEWS – Ainda sobre a nova lei, como 
o senhor viu a troca de multas por advertência no caso 
de excesso de peso?

Pedro Lopes – Poderá haver cobrança de ressarci-
mento na Justiça de quem já pagou as multas; a dis-
pensa de pedágio do eixo suspenso será cobrada até 
das próprias empresas, com eventual elevação da ta-
rifa por eixo. Já o controle do tempo de direção só será 
efetivo quando houver o novo Registro Nacional do 
Transportador Rodoviário de Carga (RNTRC) com veícu-
los dotados de tag eletrônico. O controle por tacógrafo 
já mostrou não ser eficiente.

BRASPRESS NEWS – Qual a sua opinião sobre a 
extensão da terceirização para atividades fim das 
empresas?

Pedro Lopes – A terceirização visa regularizar uma 
prática já existente e se constituirá em novo nicho de 
mercado para quem quer se dedicar ao recrutamento de 
pessoal, liberando as empresas para dedicar-se a ques-
tões específicas, como aprender a cobrar frete com base 
na apuração correta dos custos e enfrentar o número 
cada vez menor de empresas que aceitam fazer seguro 
da carga devido aos altos índices de roubo e furto.
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importante 
 da Braspress

rizonte (MG) e Goiânia (GO). A partir do segundo 
semestre também serão incrementadas novas li-
nhas com a região Nordeste.

 Segundo Urubatan Helou, Diretor Presidente 
da Braspress, o novo empreendimento permitiu às 
operações da Organização uma melhoria nos pra-
zos finais das entregas.

“O uso otimizado da infraestrutura, aliado à agi-
lidade proporcionada pelo Compact SORTER (Siste-
ma Automatizado de Distribuição de Encomendas) 

Capa | Hub de Bauru

O Hub segue uma moderna linha arquitetônica com design clean

Destaque
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Hub de Bauru cumpre  i
integração nas operações  da

Iniciamos nesta edição uma nova série de re-
portagens destacando os Hubs que compõem 

a malha operacional da Braspress instalada em 
todo o Brasil. Começamos com o importante Hub 
de Bauru, estrategicamente localizado no km 348 
da Rodovia Marechal Rondon, no interior do Esta-
do de São Paulo.

Inaugurado no ano passado, o novo terminal, de
50 mil m² de área total e 15 mil m² de área constru-
ída, opera na ligação inter-Hubs.

Destaque

Além de atuar em atendimento às operações de 
distribuição na própria cidade e outras situadas a 
até 200 km ao seu redor, no local são realizadas 
operações de transbordos que interligam as várias 
unidades do Estado de São Paulo com Hubs de ou-
tras regiões do País.

Assim, a partir de Bauru são realizadas opera-
ções de transbordo para as cidades de Novo Ham-
burgo (RS), Londrina e Maringá (PR), Blumenau e 
Itajaí (SC), Rio de Janeiro (RJ), Vitória (ES), Belo Ho-

O terminal de Bauru foi
inaugurado no ano passado
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Atuam 108 colaboradores no Hub de BauruCesar Augusto Tidei, Gerente Regional de Bauru e Araçatuba

Destaque
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implantado no Hub, colaborou para essa melhoria”,
afirmou ele.

Infraestutura adequada

Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações, expli-
cou que no Compact SORTER os volumes são de-
vidamente identificados através dos códigos de
barras e, no decorrer do processo, são pesados e 
reconhecidos, dinamicamente, com velocidade e 
fluxo constantes, o que agilizou as operações.

“No total, foram implantados 280 metros de 
esteiras com 16 linhas de classificação e uma de
rejeição. O equipamento tem capacidade para 
transportar cerca de 2.500 volumes/hora (42 por 
minuto)”, acrescentou ele.

A infraestrutura completa de movimentação
previu ainda áreas dedicadas à conservação e ao
abastecimento da frota, bem como amplo pátio 
para estacionamento, escritórios administrativos
e operacionais, refeitórios, vestiários com chape-
laria e confortáveis dormitórios para acomodar os 
motoristas rodoviários de acordo com o padrão
CAMB (Centro de Apoio ao Motorista Braspress) 
“Basil de Barros”.

O Hub segue uma moderna linha arquitetônica, 
com design clean, planejado para o maior confor-
to dos colaboradores, também de acordo com os 
moldes dos padrões ambientais, destacando-se o
processo de reúso das águas das chuvas, que são
reaplicadas no consumo básico de sanitários, cui-
dados com os jardins e áreas verdes, bem como
conservação e lavagem da frota.

Com 82 docas de carga e descarga, o Hub de
Bauru dispõe de 7.500 m² de plataforma em mo-
delo U, atendendo às operações no conceito cross
docking, dinamizando as entradas (inboud) e saí-
das (outbound) das encomendas ali processadas.

Funcionalidade 24 horas por dia

De acordo com Cesar Augusto Tidei, Gerente
Regional de Bauru e Araçatuba, o Hub funciona 24
horas por dia, de segunda a sexta-feira, terminan-
do o expediente normalmente às 5h00 do sábado,

atuando com três operações distintas: Distribui-
ção, Overnight e Transbordo.

“No total, atuam no terminal 108 colaboradores, 
sendo divididos da seguinte forma: 29 colabora-
dores em Transbordo, movimentando em média 7
mil volumes/dia; 23 em Overnight, com movimen-
tação média de 9 mil volumes/dia, e 34 em Dis-
tribuição, movimentando mil volumes distribuídos 
em 16 rotas”, afirmou o Regional.

“Na operação de Distribuição, recebemos as car-
retas de São Paulo e realizamos o descarregamen-

O SORTER do terminal tem capacidade para transportar 
2.500 volumes por hora
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No overnight são movimentados em média 9 mil volumes O Hub dispõe de 7.500 m² de plataforma

Destaque
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to através das leituras dos códigos de barras com o 
coletor de dados, fazendo a importação de todos os 
volumes destinados à nossa filial, ao mesmo tempo e 
da mesma forma que fazemos a leitura documental. 

Após esse processo, efetuamos o fechamento 
dessa operação e, em seguida, iniciamos a emissão 
dos pré-roteiros para efetuarmos os carregamen-
tos”, afirmou ele.

“Já a operação Overnight trata das transferências 
realizadas no período noturno entre as filiais. Essa 
operação é toda unitizada em gaiolas, que, quando 
chegam a Bauru, são transferidas de forma simul-
tânea, de forma que conseguimos fazer toda a ope-
ração muito rapidamente, o que resulta na disponi-
bilização dessas mercadorias no dia seguinte e no 
primeiro horário nas filiais participantes. 

As operações de transbordo são realizadas du-
rante o dia com as transferências entre as filiais com-
postas pelo Overnight com os inter-Hubs instalados 

“No total, atuam no terminal 108
colaboradores, sendo divididos da
seguinte forma: 29 colaboradores
em Transbordo, movimentando
em média 7 mil volumes/dia; 23

em Overnight, com movimentação
média de 9 mil volumes/dia,

e 34 em Distribuição,
movimentando mil volumes

distribuídos em 16 rotas”,
afirmou Cezar Augusto Tidei,
Gerente Regional de Bauru

e Araçatuba.

em Novo Hamburgo, Blumenau, Itajaí, Maringá, 
Londrina, Rio de Janeiro, Vitória, Belo Horizonte e 
Goiânia, como já mencionado acima.

Atuam ainda mais seis colaboradores no 
Atendimento, cinco no Administrativo, quatro na 
Conservação da Frota e seis no Comercial. A to-
dos transmitimos a filosofia de nossa Companhia 
com muito diálogo, mostrando-lhes a importân-
cia do nosso trabalho para os clientes.

Ao mesmo tempo e de acordo com a necessi-
dade, estamos sempre nos reunindo com o Su-
pervisor e os Encarregados para manter o bom 
andamento dos nossos trabalhos”, finalizou o 
Regional Cesar.

O novo terminal possui 50 mil m² de área total e 15 mil m² 
de área construída
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Tragédia superada

Para Fernando Coelho, essa 
inauguração ganhou ainda maior 
importância depois da tragédia 
que abateu a cidade de Nova Fri-
burgo quatro anos atrás. Na noite 
do dia 11 e na madrugada do dia 12 
de fevereiro de 2011, fortes chuvas 
provocaram uma sucessão de de-
sabamentos, enxurradas e mortes 
na região serrana do Rio de Janei-
ro. Nova Friburgo foi a cidade mais 
atingida, contabilizando 426 mor-
tes e 4 mil pessoas desalojadas. 

Pelo apoio ao município na-
quele difícil momento e pelo 
tempo em que está instalada em 
Nova Friburgo, a Braspress foi ho-
menageada pela Câmara Munici-
pal, no dia 6 de fevereiro passado, 
com uma Moção Especial de Lou-
vor, entregue pelo Vereador Ricar-
do Figueiredo (PSDC) a Fernando 

Coelho, Gerente da Filial, e Agui-
naldo Ramos, Gerente Regional 
do Rio de Janeiro.

Naquele período, diante da tra-
gédia, a Braspress se prontificou a 
colaborar no apoio às vitimas e na 
reconstrução da cidade. Urubatan 
Helou, Diretor Presidente da Or-
ganização, enviou imediatamente 
cestas básicas para a comunidade 
local e para cada um dos 26 cola-
boradores. Ele também colocou à 
disposição da Defensoria Pública e 
da Cruz Vermelha a frota da com-
panhia, para o transporte dos do-
nativos e para auxílio da população. 

 “Buscamos dar apoio às famí-
lias atingidas e, sobretudo, conti-
nuamos acreditando no potencial 
de Nova Friburgo e do empresaria-
do local. Indenizamos os clientes 
que, no momento, utilizavam nos-
sos serviços, independentemente 
da cobertura securitária. No ano 

seguinte, buscamos a instalação 
em um novo terminal, objetivo que 
agora se tornou realidade”, contou 
Fernando Coelho.

As enchentes também haviam 
provocado danos à filial. Coberta 
por cerca de 20 cm de lama e com 
móveis e equipamentos danifica-
dos, ficou fechada por 12 dias, ten-
do uma unidade de apoio instalada 
provisoriamente na filial do Rio de 
Janeiro para atender os clientes e 
agendar as entregas.

Hoje com 197 anos, comple-
tados em 16 de maio passado, a 
cidade de Nova Friburgo está re-
construída e com todas as suas 
atrações em funcionamento.

 O município, localizado a 136 
km da capital fluminense, tem 
184.460 habitantes, segundo o 
censo do IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística), de 1.º 
de janeiro de 2014. 

Suas principais atividades eco-
nômicas são: turismo, indústria de 
moda íntima, flores de corte, oleri-
cultura, caprinocultura e indústria 
de têxteis, de vestuário, metalúrgi-
cas e outras.

O terminal de Nova Friburgo foi inaugurado no dia 2 de março de 2015

Da direita para a esquerda: Aguinaldo 
Ramos, Gerente Regional do Rio de Janeiro; 

Ricardo Figueiredo, Vereador e Fernando 
Coelho, Gerente da Filial de Nova Friburgo

Nova Friburgo
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Braspress recebe Moção Especial
Considerada a Suíça brasileira, capital nacional da 

moda íntima e ponto forte do ecoturismo, a cidade 
de Nova Friburgo (RJ) foi a escolhida para abrigar um 
novo terminal da Braspress. Por seu engajamento no 
socorro às vítimas das enchentes de 2011, a Organi-
zação recebeu Moção Especial da Câmara Municipal 
graças à iniciativa do Vereador Ricardo Figueiredo 
(PSDC).

Situada numa área de 3.450 m², sendo 1.820 m² de 
área construída, a nova unidade permitirá maior efici-
ência na movimentação de carga, tanto na exportação 
quanto na importação e na distribuição dos produtos.

Fernando Coelho, Gerente da Filial, destacou a im-
portância do novo terminal para a unidade, que já ope-
rava em Nova Friburgo desde 2 de janeiro de 2004.

 “Para nós, colaboradores, a sensação é de uma 

mudança da água para o vinho, pois a sensação de 
bem-estar é visível. O novo terminal também propor-
cionou um salto de qualidade operacional, permitindo 
uma movimentação com maior eficiência”, disse.

Inaugurado no dia 2 de março passado, o novo ter-
minal está localizado na Rua Antônio Mário de Aze-
vedo, 3.134, no trecho da RJ-130, rodovia que liga a 
cidade de Nova Friburgo a Teresópolis.

 A unidade conta com 15 docas e 20 colaborado-
res. Fernando Coelho destacou que, por ser o maior 
e mais moderno terminal de uma empresa de trans-
porte do município, localizado em uma área de visibi-
lidade, o novo prédio proporcionou aos clientes uma 
visão da real estrutura da empresa, reforçando a sa-
tisfação em utilizar os serviços da Braspress e o vín-
culo da Organização com o município.
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Novo terminal da Braspress
também em Cascavel (PR)

do decisivamente para o crescimento da Companhia, 
assegurando qualidade nos serviços prestados, além 
de ampliar a sinergia junto aos principais mercados 
de atuação.

“A edificação acompanha a linha arquitetônica 
ado tada pela Braspress em todo o Brasil, reforçando 
nossa identidade e em conformidade com o melhor 
padrão de apresentação, conforto e segurança ope-
racional, um dos principais componentes para o su-
cesso de nossas operações”, destacou Luiz Carlos. 

Tendo o Senhor Wanderley Costa como Gestor Re-
gional, a unidade de Cascavel é gerenciada por Moacir 
Ferri, conosco há 13 anos, contando com 17 colabo-
radores diretos e mais 15 indiretos que compõem o 
vitorioso quadro funcional desta importante unidade 
do grupo Braspress.

Como parte de suas estratégias de modernização 
e ampliação dos terminais, a Braspress inaugurou 

seu novo prédio, desta vez na cidade de Cascavel, oes-
te do Estado do Paraná, no dia 25 de abril passado.

Numa área total de 7 mil m2, sendo 1.900 m2 de 
área construída, 22 docas de carga e descarga simul-
tâneas, a unidade atenderá a cerca de 61 municípios 
destacados na região por: Cascavel, Foz do Iguaçu, 
Toledo, Marechal Cândido Rondon, Guaíra, Terra Roxa, 
Palotina, Quedas do Iguaçu, Medianeira, São Miguel 
do Iguaçu e Capitão Leônidas Marques, entre outros, 
num raio de 150 km2.

Segundo Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações 
da Braspress, o novo terminal reflete a visão de cres-
cimento da Organização e a importância da região no 
cenário econômico do Estado do Paraná, contribuin-

Cascavel

A filial de Cascavel atende cerca de 61 municípios

Florianópolis
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Novo terminal é inaugurado em Florianópolis (SC)

ABraspress inaugurou um novo terminal em Flo-
rianópolis (SC), no dia 20 de abril passado. 

A unidade, instalada no município de Palhoça 
(região metropolitana de Florianópolis), atende 
às cidades de Águas Mornas, Angelina, Anitápo-
lis, Antônio Carlos, Biguaçu, Florianópolis, Garcia, 
Garopaba, Governador Celso Ramos, Paulo Lo-
pes, Rancho Queimada, Santo Amaro da Impera-
triz, Santo Antônio de Lisboa, São Bonifácio, São 
José, São Pedro de Alcântara, além da própria 
Palhoça, ou seja, 17 cidades, em um raio de 90 
km2, sendo uma de nossas oito filiais no Estado 
de Santa Catarina.

Segundo Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações 
da Braspress, o novo terminal segue a linha arquite-
tônica adotada pela Braspress. 

 “O novo terminal está estrategicamente loca-
lizado às margens da BR-101, sentido sul-norte e 
o trevo da BR-282, que faz ligação para a região 
Oeste do Estado catarinense, facilitando todos os 
deslocamentos e acessos, o que contribui para a 
agilidade das operações, de modo a garantir suas 
escalas e assegurar performances nos prazos das 
transferências e entregas locais dessa região”, afir-
mou Luiz Carlos.

A unidade, que conta atualmente com 51 colabo-
radores diretos e 30 indiretos, é uma das principais 
do Estado catarinense, responsável por aproximada-
mente 15% da tonelagem/frete e 12% da movimen-
tação dos despachos/volumes de Santa Catarina, 
interligada com os dois Estados do sul, via operações 

do Hub de Itajaí, além de São Paulo, de onde recebe 
seu maior fluxo.

 O terminal de movimentações de 2.600 m2 de 
plataforma, com 28 docas para carga/descarga si-
multâneas, é parte do conjunto edificado da área to-
tal de 13.800 m2, sendo 4.550 m2 de área construída.

Sendo um dos principais pontos de apoio às esca-
las de viagens/transferências, na unidade, foi cons-
truído um espaço diferenciado para as necessidades 
e acomodações destinadas à população dos moto-
ristas substituídos em suas escalas, não somente 
por motivos de segurança, mas também para aten-
dimento integral à Lei n.º 13.303, que versa sobre a 
regulamentação do caminhoneiro.

 “Construímos um hotel com 23 dormitórios in-
dividualizados, camas confortáveis, ar-condiciona-
do, sala de TV e recreação e refeitório, objetivando 
a melhor e mais confortável estada dos nossos 
profissionais motoristas, assegurando-lhes todas 
as condições de descanso para que estejam prepa-
rados a enfrentar as estradas e os riscos inerentes 
à atividade”, enfatizou o Diretor. 

Na mesma linha de pensamento, projetaram-se 
na unidade espaços confortáveis para a área admi-
nistrativa, comercial e de controle operacional, além 
de espaços dedicados a manutenção de frota, mecâ-
nica, conservação e abastecimento.

O Senhor Odair Bernardi é o Gestor Regional, res-
ponsável pelo Estado de Santa Catarina, que conta 
em seu time com Alfredo Machado, há 15 anos na Or-
ganização e 4 na gestão desta unidade.

O novo terminal funciona com 28 docas
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Tayguara Helou, Diretor de Desenvolvimento e 
Novos Negócios da Braspress e Vice-Presidente 

do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas 
de São Paulo e Região (SETCESP), participou de 
reunião em Washington (Estados Unidos), organizada 
pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), 
juntamente com outros representantes de entidades 
do setor privado do transporte de carga na América 
Latina, no dia 16 de abril passado, a fim de avançar na 
definição da metodologia sobre mobilidade urbana. 

Coordenado pelo especialista Pablo Guerrero, o 
estudo conta com o trabalho de José Holguín-Verás, 
do Instituto Politécnico Rensselaer (RPI na sigla em 
inglês, para Rensselaer Polytechnic Institute) para Ex-
celência em Sistemas de Transporte de Carga Urbana 
Sustentáveis, de Nova Iorque (Estados Unidos).

A viagem teve como objetivo principal o lan-
çamento de um estudo para identificar o custo do 
congestionamento nas cidades da América Latina no 
preço final dos serviços e produtos. 

“Essa metodologia servirá para analisar e quan-
tificar os impactos de congestionamento nas cadeias 
logísticas das cidades latino-americanas, em estudo 

Tayguara Helou
debate mobilidade urbana
em Washington – DC (USA)

realizado pela Divisão de Transporte do BID”, explicou 
Tayguara Helou. 

Participaram da viagem Elcio Grassia, membro do 
Comitê de Investigação da APICS Supply Chain Brasil; 
Javier Insulza, Gerente Geral da ChileTransporte; Edgar 
Higuera, Gerente de Logística da ANDI (Associação 
Nacional de Industriais), da Colômbia; Eduardo Aspero, 
sócio e Diretor de Projetos Intermodais da CENPORT 
Consultores Portuários, do México; Carlos Santillan, 
Presidente da CiaO (Operating Company), também 
do México; e Mario Chong, Diretor da APPROLOG 
(Associação Peruana de Profissionais em Logística). 

Em um bate-papo informal durante almoço no 
evento, Tayguara Helou definiu uma nova forma de 
tratar o transporte de mercadorias nas cidades: “O 
setor deve defender o abastecimento urbano como 
um todo, não apenas o veículo de carga, garantindo 
uma operação mais eficaz e melhorando a qualidade 
de vida nos grandes centros urbanos, em concordância 
com as propostas metodológicas identificadas por 
Holguín-Verás”.

Também foram destacados alguns desafios 
propostos para cidades da América Latina, entre os 
quais a entrega noturna, uma das recomendações 
para diminuir a circulação durante o dia e aproveitar 
o espaço viário durante um momento de ociosidade 
– obviamente respeitando as características de cada 
cidade, para evitar problemas com segurança pública 
e incômodo em residências nas proximidades do 
estabelecimento que estiver recebendo mercadorias 
durante a noite.

A Divisão de Transportes do BID apresentará as 
conclusões e a metodologia padronizada – resultado 
desse trabalho – no terceiro trimestre deste ano. 
A metodologia poderá ser aplicada em qualquer 
cidade do mundo, contribuindo para a identificação 
de soluções que possam ser adotadas nas logísticas 
finais da cadeia de suprimentos, de modo a reduzir os 
custos de congestionamento envolvidos. 

Tayguara Helou (à esquerda) e representantes do setor 
privado do transporte de carga da América Latina

Mobilidade urbana foi o foco da reunião
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anos”, contou Jorge Franchi. 
Segundo o Diretor da Mark-

sell, isso acontece porque a em-
presa trabalha para que seus 
equipamentos acompanhem a 
evolução tecnológica e consi-
gam suprir as necessidades de 
modernização do mercado no 
que se refere a produtividade, 
ergonomia e segurança.  

Recentemente, a Marksell 
forneceu para a Braspress 167 
niveladoras de docas MKS-3000 
PND ME, que serão instaladas 

no complexo Planeta Azul, área 
localizada na Rodovia Presiden-
te Dutra, em Guarulhos (SP), que 
abrigará o Centro Administrativo 
da Matriz. 

“Estamos investindo no pro-
jeto de ‘retrofit’ da edificação, 
modernizando e adequando as 
instalações deste empreendi-
mento, que será o maior e mais 
moderno Hub de consolidação 
de encomendas do Brasil. Visa-
mos à produtividade, à seguran-
ça e à ergonomia, além de nos 
mantermos fortalecidos e pre-
parados para o enfrentamento 
concorrencial. A parceria entre a 
Braspress e a Marksell vem de 
longa data, e a cada projeto am-
pliamos as oportu-
nidades e garanti-
mos os excelentes 
resultados até aqui 
alcançados”, disse 
Luiz Carlos Lopes, 
Diretor de Opera-
ções da Braspress.

“O fornecimen-
to de equipamen-
tos para o Planeta 
Azul, um dos mais 
modernos comple-
xos dedicados ao 

transporte rodoviário e rodoaé-
reo do País, é motivo de come-
moração, pois demonstra reco-
nhecimento ao nosso trabalho 
e à qualidade dos nossos produ-
tos”, afirmou Jorge Franchi. 

Soluções

Entre os produtos oferecidos 
pela Marksell estão plataformas 
elevatórias, que facilitam ativi-
dades de carga e descarga de 
veículos; plataformas nivelado-
ras de docas, que fazem a pon-
te entre a doca e o caminhão; 
portas seccionais, que oferecem 
segurança e resistência, sendo 
disponíveis em vários modelos, 
para atender às necessidades 
do prédio, do galpão ou do ar-
mazém, e também abrigos para 
docas, em cumprimento às nor-
mas de segurança do trabalho e 
com alta resistência a rasgos. 

Além dessas soluções, a em-
presa fornece plataformas ele-
tro-hidráulicas veiculares para 
acessibilidade, para operação de 
cadeiras de rodas em vans, micro-
-ônibus e ônibus; guindastes hi-
dráulicos para içamento de bags e 
cargas em geral, com capacidade 
de carga de 1,0 a 2,0 t.m, e doca 
móvel de carga desenvolvida para 

A Marksell está 
localizada em Itapevi (SP)

Jorge Franchi, Diretor de 
Novos Negócios da Marksell

Mais de 32 mil equipamentos da Marksell estão em operação

Série “Parcerias”
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Marksell, 
parceira da Braspress

Série “Parcerias”

“A Braspress faz investimentos constantes 
em inovação e tecnologia, e é justamente essa 
constante busca pelo aperfeiçoamento que fun-
damenta a nossa parceria, que já dura mais de 30 

Ao prosseguirmos com a série “Parcerias”, en-
trevistamos Jorge Franchi, Diretor de Novos 

Negócios da Marksell, destacando esse importan-
te relacionamento, que já dura mais de 30 anos.
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A Marksell é
pioneira e líder

no seu segmento 
há 32 anos

Algumas das soluções
que a Marksell oferece são
plataformas elevatórias

O projeto, com investimento inicial de aproxi-
madamente R$ 1,8 milhão, contemplará a compra 
de novas máquinas, a fim de ajustar a linha de 
produção à nova realidade da empresa, sem mu-
dar o DNA flexível da planta.  

A ação, que faz parte do projeto de expansão 
realizado com o objetivo de dobrar a capacidade 
produtiva, fabricar novas linhas de equipamentos 
e melhorar o atendimento de serviços, já contou 
com a aquisição de um novo prédio de 6 mil m² no 
ano de 2014.

A empresa também estuda a possibilidade de 
abrir uma sucursal na Colômbia, após a estrutura-
ção da rede de distribuidores no Peru, no Equador 
e no Paraguai e na própria Colômbia. A operação 
no país seria o ponto de partida, inclusive, para o 
processo de fabricação local e atendimento à rede 
de distribuidores nos países andinos.

Atualmente, mais de 32 mil equipamentos da 
Marksell estão em operação. Em 2014, a empresa 
registrou crescimento de 53% nas vendas. No ano 
anterior, o índice havia sido de 33%.

todos os veículos de carga sobre chassi (de veículos 
pequenos a contêineres).

Pioneira no segmento

Empresa 100% brasileira, pioneira e líder em seu 
segmento há 32 anos, a Marksell desenvolve, proje-
ta e fabrica, com tecnologia própria, equipamentos 
para movimentação de cargas e pessoas em veícu-
los ou estacionários, com grande ênfase em aciona-
mentos eletro-hidráulicos. 

 Localizada em Itapevi (SP), a companhia possui 
estrutura de produção flexível, instalada em uma 
área de 12 mil m², contando com 180 colaborado-
res diretos e mais de 55 distribuidores em todo o 
Brasil, operando ainda na América Latina, na África 
e na Europa. 

Em 2015, na contramão do cenário da indústria 
de implementos rodoviários, que fechou 2014 com 
queda de 10,22% em comparação a 2013, a Marksell 
registrou crescimento de mais de 50% e iniciou o 
processo de modernização do parque fabril. 
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Alunos visitam Matriz e Filial São Paulo (SP)
A Matriz e a Filial São Paulo da Braspress, na 

Vila Guilherme, zona norte da capital paulista, re-
ceberam a visita de alunos do Curso de Logística 
da ETEC-ZL (Escola Técnica da Zona Leste) e do 
SENAC (Serviço Nacional do Comércio) Osasco, 
durante o mês de março passado, para conhece-
rem as instalações e os processos operacionais 
da Organização. Eles foram recebidos por Gentil 
Capolupo, Gerente Nacional de Operações.

 No dia 14 de março passado, alunos do SENAC 
Osasco, do Curso Técnico em Logística, realizaram 
a visita: Albert G. Azevedo, Aryane Rocha, Bianca E. 
M. Conceição, Bruna E. Marques Conceição, Bruno 
M. P. de Souza, Geovana Z. Venâncio, Karine de O. 
Souza, Leonardo da S. Serafim, Leticia C. de Souza, 
Pedro H. Garcia, Rafaela da C. Lima, Rodrigo N. 
de Melo, Rodrigo P. Ferreira, Samanta C. da Silva, 
Uiara S. Alves, Victória C. da Silva e Yannine G. R. 
dos Santos. Também participaram os alunos de 
Logística e Transportes Aline S. Netto, Bruna de 
Santana, Carlos C. Lemes, Daniela de F. Oliveira, 
Iraci B. da Silva, Ivan S. Zonatto, Marcos H. de A. 
Junior, Mayra M. Cardoso e Rony J. de Oliveira.

No dia 21 de março passado, a professora 
Angélica S. Francos, do Curso de Logística da 
ETEC-ZL, veio à empresa acompanhada dos 
estudantes Rogério Marcolla, Isabela D. Marcolla, 
Arnóbio A. Alencar, Cristiane dos R. Alencar, Vitória 
Rodrigues, Lucas B. de O. Sousa, Natalício V. dos 
Santos, Luiz P. de S. Alves, Ítalo G. Lima e Karina 
S. de Oliveira.

Newspress

Turma de alunos da ETEC da Zona Leste de São Paulo

Visita dos alunos do SENAC de Osasco realizada no dia 14 de março passado

Executivos alemães visitam a Matriz
Executivos alemães da Wa-

bco Vehicle Control Systems, 
empresa de fornecimento de 
tecnologias e sistemas de con-
trole que ajudam a aumentar 
a segurança e a eficiência de 
veículos comerciais, conhece-
ram as instalações da Matriz da 
Braspress no dia 26 de fevereiro 
passado. Osmar S. Lopes e Car-
los Linares, diretores da compa-

nhia alemã, vieram acompanha-
dos de Flavio Grippe, Gerente de 
Implementos Rodoviários da 
Wabco Freios no Brasil. 

Os executivos foram rece-
bidos por Luiz Carlos Lopes, 
Diretor de Operações; Henrique 
Coimbra, Gerente Regional em 
Campinas; Fernanda Santana, 
Gerente Comercial, e Leonardo 
Porto, Supervisor Comercial. 

Representantes da Wabco conheceram as 
instalações da Braspress
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Caminhão

Braspress inicia testes em 
Foton de 3,5 toneladas
ABraspress incorporou à sua frota o veículo Foton 

3.5, que ficará em testes por seis meses na Or-
ganização. A ação é feita em parceria com a Conces-
sionária Foton LCM (que cedeu o veículo) e a 4TRUCK 
(que cedeu o baú).

A entrega técnica do caminhão aconteceu no úl-
timo dia 28 de abril, na sede da Braspress, em São 
Paulo (SP), com a presença de Urubatan Helou Junior, 
Controller de Frota da Organização, e foi feita pe-
los executivos da Foton Caminhões: Alexandre Bru-
no, Gerente de Vendas para Grandes Clientes; Fábio 
Guitti, Gerente Regional de Vendas; Marcos Leandro, 
Diretor da LCM; Marcos Marcelo, Consultor Técnico 
de Pós-Venda; e Wagner Galhego, Representante de 
Pós-Venda, que realizou o treinamento técnico sobre 
o veículo.

“Entregar para teste o primeiro caminhão Foton 
para uma das maiores empresas transportadoras de 
encomendas do Brasil representa um grande prestí-
gio para nós. Essa oportunidade é um grande passo 
para a expansão da marca Foton e de suas vendas”, 
disse Alexandre Bruno.

Segundo o executivo, o caminhão Foton 3.5 é um 
veículo robusto e versátil, perfeito para quem busca 
aliar conforto, maior capacidade de carga, segurança, 

melhor dirigibilidade e economia, além da possibili-
dade de operação por motoristas com habilitação de 
categoria B. 

O caminhão existe nas seguintes versões: Fo-
ton 3.5 – 11ST (109 cavalos de potência e rodagem 
simples), Foton 3.5 – 11DT (109 cavalos de potência 
e rodagem dupla) e Foton 3.5 – 14ST (130 cavalos de 
potência e rodagem simples). Com tração 4x2, 5,8 
metros de comprimento e 1,84 metro de largura (na 
versão 3.5 – 14ST), tem configuração compacta e ca-
bine espaçosa, oferecendo conforto ao motorista.

O Foton 3.5 também vem com grande quantidade 
de equipamentos de segurança e itens de conforto 
já instalados de série, tais como airbag, freios ABS, 
ar-condicionado, volante regulável, direção e embre-
agem hidráulicas, defletor de ar, vidros e travas elé-
tricas, acelerador manual eletrônico, barras estabili-
zadoras, CD player e sensor de ré.

A agilidade e a força vêm do motor Turbocharger 
Cummins 2.8, com Intercooler e sistema de injeção 
eletrônica Common Rail Bosch. O sistema de trans-
missão é ZF. O veículo também conta com dois anos 
de garantia sem limite de quilometragem.

A Foton Caminhões é responsável pela importação 
e distribuição dos caminhões da marca no Brasil. A 

empresa também responde 
pelo fornecimento das auto-
peças e por todos os servi-
ços de pós-venda, incluindo 
as revisões e manutenções.

A Foton Motor Group foi 
fundada em 1996, na Chi-
na (distrito de Changping – 
Pequim), e conta com mais 
de 100 mil funcionários no 
país, além de manter joint 
ventures (empreendimen-
tos conjuntos) com compa-
nhias importantes, como a 
Cummins e a Daimler, sen-
do apontada como uma das 
mais valiosas companhias 
chinesas.

Da esquerda para a direita: Alexandre Bruno, Gerente de Vendas da Foton 
e Urubatan Helou Junior, Controller de Frota da Braspress
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Braspress é favorita
no Espírito Santo

A Braspress permanece favorita no Espírito Santo. 
A Organização ganhou o 1.º lugar, pelo terceiro ano con-
secutivo, no Prêmio Destaque Recall 2015, sendo a em-
presa de transporte mais lembrada pela população das 
cidades capixabas de Baixo Guandu, Marilândia, Santa 
Teresa e São Roque do Canaã. 

O Prêmio é concedido a partir de pesquisa realizada 
pela Realize Comunicações Ltda., empresa com atuação 
no ramo de pesquisa de mercado que abrange todo o 
norte do Estado do Espírito Santo. Em cada uma das 
cidades, foram distribuídos 750 questionários com res-
postas em caráter espontâneo.

A Braspress foi a preferida da população da cidade 
de Santa Teresa, com índice de 45% dos votos. Em se-
gundo lugar no ranking, pelo levantamento feito de 12 a 
18 de janeiro passado, ficou a Fiorot (20%), seguida pelas 
empresas Pretti (15%), D’Ávila (10%), Lemos (5%) e Conti-
nental (5%). 

Na cidade de Baixo Guandu, a pesquisa foi realizada 
de 1.º a 7 de dezembro de 2014. A Braspress recebeu 
33,33% dos votos válidos, ficando novamente à frente 
das empresas Fiorot (13,33%), Continental (13,33%), Pret-
ti (13,33%), Martins (6,67%), PGT (6,67%), Direcional (6,67%) 
e Transjulia (6,67%).

Na cidade de Marilândia, o levantamento aconteceu 
entre 3 e 9 de novembro de 2014. A Organização rece-
beu 60% dos votos, superando outras quatro empresas: 
Saturno (15%), Fiorot (15%), Patrus (5%) e Pretti (15%). 

Em São Roque, segundo a apuração da pesquisa fei-
ta de 10 a 17 de novembro de 2014, a Braspress obteve 
37,5% dos votos, passando as empresas Fiorot (22,5%), 
Continental (15%), Colatinense (10%), Pretti (7,5%), TNT 
(2,5%), Transcherier (2,5%) e Express (2,5%).

Tayguara Helou participa
do Prêmio Lótus 2015

Filial de Curitiba recebe
alunos de Logística

Tayguara Helou, Diretor de Desenvolvimento e 
Novos Negócios da Braspress, participou da ceri-
mônia do Prêmio Lótus 2015, que aconteceu no dia 
9 de abril passado, no Espaço 167, em São Paulo. O 
executivo entregou o Prêmio a Evandro Cunha, Ge-
rente de Marketing de Produto Sprinter da Merce-
des-Benz do Brasil. A empresa conquistou o primei-
ro lugar na categoria Caminhões Semileves do Ano, 
com seu Sprinter 415.

O Prêmio Lótus é realizado anualmente pela Edi-
tora Frota, que edita a revista FROTA&Cia. e o site 
FROTA&Cia. ONLINE, e tem o objetivo de homena-
gear as marcas e os modelos de veículos comerciais 
que conquistaram a preferência dos compradores 
brasileiros no ano anterior, com base nos registros 
de licenciamento do Renavam (Registro Nacional de 
Veículos Automotores).

Os alunos Carlos Eduardo de Freitas e 
Claudio Dias Pinto, do curso de Logística da 
Instituição Centro Universitário Claretiano, 
visitaram a Filial de Curitiba (PR) da Bras-
press, no dia 20 de maio passado.

Na ocasião, os alunos foram recep-
cionados por Valdemir José de Almeida, 
Gerente da Filial de Curitiba, e tiveram a 
oportunidade de conhecer as instalações 
da Organização.

Tayguara Helou, à direita e Evandro Cunha, à esquerda

Alunos visitaram a filial de Curitiba
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Newspress

Estudantes são 
recepcionados na 
Filial Campo Grande (MS)

Acompanhados pelo coordenador André Macchione 
e pelos professores Rodrigo Barros e Francisco Carlos, 
alunos do Curso de Logística do Pronatec (Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego) da 
Escola Estadual Professora Clarinda Mendes de Aquino 
visitaram a filial da Braspress em Campo Grande (MS) 
no dia 15 de abril passado. Na ocasião, os visitantes co-
nheceram o processo de distribuição da filial.

Os alunos, que foram recepcionados por Neurivan 
Trindade, Gerente Regional de Mato Grosso e de Mato 
Grosso do Sul, são os seguintes: Augusto Renan Torres 
da Silva, Beatriz Pereira de Almeida, Ewerton Hugo Guer-
ra dos Santos, Fabrício Belilaqua Serra, Felipe Mendes 
de Oliveira Lopes, Gabriel de Lima Rocha, Hellen Myllena 
Ortiz dos Santos, Iara Pereira de Rezende, Isadora Ra-
mires Gimenes, João Guilherme Boffe, Joelson da Costa 
Duarte, José Gabriel Nardes França, Keila Anadyara Cha-
morro de Oliveira, Luan Matheus da Silva Neves, Lucas 
Eduardo de Oliveira Vernochi, Marcos Phelipe Florentin 
Pires Nunes, Marlovi Alves da Silva Oliveira, Matheus de 
Lima Rocha, Matheus Rodrigues de Alencar, Quezia de 
Castro Cardoso, Rogerio Pires da Silva Junior, Thaina de 
Almeida Maia, Thiago da Silva de Jesus, Victoria Van Swi-
pen Moraes, Vitor Cesar Lopes Rocha, Yasmin Ajala Leal, 
Gabriel Rodrigues, Eric Hiago Alves de Oliveira, Caroline 
Gomes dos Santos e João Vitor M. Cardoso. 

Colaborando com o Meio Ambiente

Superintendente do 
Trabalho visita a Braspress

A Braspress eco nomizou 
328.854 litros de petróleo 
nos últimos seis anos, con-
quistando o Selo Verde pela 
ABR (Associação Brasileira 
do Segmento de Reforma de 
Pneus). A redução foi pos-
sível graças à reforma de 
5.764 pneus. 

O Brasil foi o primeiro 
país a adotar o Selo Ver-
de, em 2011. A reforma de 
pneus como alternativa à 
fabricação de novos eco-
nomiza 600 milhões de 
litros de petróleo por ano 
no País, deixando de emitir 
para a atmosfera 1,6 mi-

lhão de toneladas métricas 
de CO2 (principal gás res-
ponsável pelo aquecimen-
to global). A Braspress faz 
parte desse compromisso 
de responsabilidade socio-
ambiental e continua ob-
tendo bons resultados.

Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress, recebeu 
na Organização Luiz Antonio de Medeiros, Superintendente 
da Secretaria Regional do Trabalho e Emprego no Estado de 
São Paulo (SRTE/SP), no dia 19 de maio passado. 

Na ocasião, o Superintendente do Trabalho teve a 
oportunidade de visitar as instalações da Companhia na 
Vila Guilherme, localizada em São Paulo (SP).

Os estudantes foram recebidos na filial de Campo Grande no
dia 15 de abril passado

Braspress recebeu 
o Selo Verde

Da esquerda para a direita: Milton Petri, Luiz Antonio 
de Medeiros, Urubatan Helou e Tayguara Helou
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Rio de Janeiro recebe alunos da 
UNOPAR e Escola Técnica Evolução

Heliponto Braspress 
em Guarulhos

Os alunos do curso de Logística da UNOPAR (Uni-
versidade Norte do Paraná) visitaram as instalações 
da filial do Rio de Janeiro (RJ) da Braspress, no dia 21 de 
maio passado. Acompanhados pela professora Adriana 
Moreira Ribeiro, são eles: Hélio R. F. Faria, Elóisio J. de 
Matos, Tamys da M. M. de Souza, Anne C. F. Ferreira, 
Marcus V. D. dos Santos, Francine S. de M. dos Reis, Fla-
via F. P. Alves, Edmilson R. de M. Junior, Elvis P. H. Santos 
e Fernanda Ramalho.

Já no dia 27 de maio passado, acompanhados 
pelo professor Nicodemus Vasconcelos, 18 alunos 
do Curso de Logística da Escola Técnica Evolução 
conheceram as dependências da filial: Aline B. dos 
Santos, Aline C. Libório, Andreya S. M. da Silva, Carla 
M. Cortes, Karolayne C. Lira, David V. Coelho, Jeffer-
son de S. Noé, Kelly B. M. de Oliveira, Lohayne de S. 
Campos, Lucas V. C. da Paz, Luciana S. Correia, Luiza 
de Souza, Samara S. da Silva, Sara L. C. de Souza, 
Yuri M. S. Alves, Simone A. S. de Souza, Ruan A. da 
Silva e Vinicius S. Martins.

Nas duas ocasiões, 
Patricia Brandão, Gerente 
da Filial, recepcionou os 
alunos e os acompanhou 
nas visitas.

O heliponto Braspress (SDGO) já está 100% ho-
mologado e pode ser utilizado pelos interessados 
em chegar de helicóptero ao Aeroporto Internacio-
nal de São Paulo Governador André Franco Montoro 
– GRU Airport. A estrutura também já está protegi-
da com o Plano Básico de Zona de Proteção de Heli-
ponto (PDZPH) aprovado, ou seja, nenhum obstáculo 
pode ser construído nas superfícies de aproximação 
de aeronaves ao local, garantido, assim, total segu-
rança às operações.

O heliponto está instalado no Planeta Azul, área 
localizada na Rodovia Presidente Dutra, em Guaru-
lhos (SP), que abrigará o novo Complexo Logístico e 
Administrativo do Grupo Braspress, um dos maiores 
e mais modernos da América Latina.

Segundo Tayguara Helou, Diretor de Desenvolvi-
mento e Novos Negócios da Organização, o helipon-
to está estrategicamente localizado nas proximida-
des de Cumbica, como é popularmente chamado o 
principal e o mais movimentado aeroporto do Brasil. 

Agendamentos devem ser feitos com o Coronel 
Antonio Marin, Gerente Nacional de Gerenciamen-
to de Riscos da Braspress através do e-mail risco.
coronelmarin@braspress.com.br,  informando data, 
horário do pouso, prefixo da aeronave, nome do co-
mandante, registro da ANAC e contatos telefônicos, 
ou através dos telefones +55 (11) 95764-2620 e +55 
(11) 7868-6652 ou Nextel – ID 20964*131.

Alunos da Unopar conhecem as instalações da Braspress

O heliponto está instalado no Planeta Azul em Guarulhos (SP)

Escola Técnica Evolução 
visitou a Braspress 
no dia 27 de maio
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Grupo da ETEC Júlio Cardoso 
visita Filial de Franca

Um grupo de 32 alunos do Curso de Logística da 
ETEC (Escola Técnica Estadual) Júlio Cardoso visitou as 
instalações da filial de Franca (SP) da Braspress, no dia 
22 de maio passado.

Manoel Messias, Gerente da Filial, recepcionou os 
alunos: Adriele de A. Assunção, Aline C. Menezes, Aline 
M. de Assis, Anderson Oliveira, Angélica O. Alves, Bea-
triz Ferrari, Bruna N. Sousa, Caroline C. dos S. Nogueira, 
Caroline M. Barbosa, Cintia R. Batista, Danieli N. Pimen-
ta, Djalma Canuto, Douglas H. C. Rocha, Elias A. Jorge, 
Francieli Barbosa, Franciene M. de A. Santos, Gil Oliveira, 
Glenda de C. Lima, Igor G. Ferreira, Isabela C. de L. Vieira, 
Janaina M. Ananias, Jucilaine Cristina, Keila dos S. Souza, 
Larissa C. Faria, Leandra R. Clemente, Lívia M. de Azeve-
do, Maria das G. Araujo, Maria G. Medeiros, Mariele Mar-
ques, Renato de Queiroz, Talyson L. Nascif e Tatiele da S. 
Antônio, acompanhados do professor Luciano Gimenes.

Braspress conquista
prêmio em Linhares (ES)

Pelo quarto ano consecutivo, a Braspress conquistou 
o primeiro lugar no Prêmio Recall de Marcas e Serviços 
de Linhares 2015, figurando como a empresa de trans-
porte mais lembrada do público linharense. O evento de 
premiação aconteceu em 30 de maio passado e contou 
com a presença de Raphael Augusto Silva, Gerente Re-
gional do Espírito Santo; Wendel Pertel, Gerente da filial 
de Colatina; e Mirian Helmer dos Santos, Vendedora. 

O Prêmio, já em sua 13.ª edição, é realizado pela em-
presa Realize Comunicações Ltda.

Alunos da Universidade
Sumaré visitam a Braspress

A Matriz e a Filial São Paulo (SP) da Braspress, na Vila 
Guilherme, receberam a visita dos alunos de Logística 
da Universidade Sumaré: Ademir V. P. Silva, Andréia B. 
Silva, Claudia F. de Souza, Francielle N. da S. Lima, Giu-
liano Pelissari, Jefferson O. Santos, Juliano Felix, Orlan-
do da S. Santos, Rafael R. de Moraes, Ricardo B. Ribeiro, 
Robson S. Camilo, Silvana V. Silva, Washington da S. dos 
Santos, Daiane M. de Souza e Maria A. C. Pereira, acom-
panhados pela professora Liliane Matias.

O grupo foi recepcionado por Gentil Capolupo, Ge-
rente Nacional de Operações da Braspress, no dia 23 de 
maio passado.

Newspress

Os alunos de logística visitaram a Braspress
no dia 23 de maio passado

Da esquerda para a direita: Wendel Pertel, Mirian H. 
dos Santos e Raphael Augusto Silva

Alunos de Logística da ETEC Júlio Cardoso
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A Gerente Carla Gomes e as colaboradoras da filial 
de Uberlândia comemoraram o Dia da Mulher

As mulheres da filial de Recife foram homenageadas

o Dia da Mulher
ABraspress homenageou suas 

co laboradoras por ocasião do 
Dia Internacional da Mulher, co me-
morado em 8 de março passa do. 

Várias filiais também parti ci pa-

ram das homenagens às suas 
colaboradoras, entre as quais des-
tacamos as de Aracaju (SE), Bauru 
(SP), Belo Horizonte (MG), Blume-
nau (SC), Brasília (DF), CAOBs (Cen-

Dia da Mulher
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Braspress comemora o 

As colaboradoras da Matriz e da filial São Paulo receberam dicas de maquiagem



Dia da Mulher
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se policiar no ambiente de trabalho, pois aparência é 
o cartão de visita da profissional. “Como nos dias de 
hoje as pessoas passam mais tempo no trabalho, é 
preciso vestir-se e sentir-se bem”, afirmou.

Outra palestra foi ministrada por Kelly Sanches, 
professora de Fisioterapia da UNIP – Campus Norte 
no dia 4 de março passado, sobre a importância da 
prevenção da osteoporose, doença que atinge prin-

tros de Apoio Operacional Braspress) Tamboré (Ba-
rueri), Cantareira e Vila Maria, em São Paulo (SP), bem 
como Campinas (SP), Curitiba (PR), Piracicaba (SP), 
Florianópolis (SC), Feira de Santana (BA), Campo 
Grande (MS), Barreiras (BA), Porto Alegre (RS), Novo 
Hamburgo (RS), Jaraguá do Sul (SC), São José dos 
Campos (SP), Recife (PE), Rio de Ja neiro (RJ), Salvador 
(BA), Uberlândia (MG) e Vitória da Conquista (BA).

Na Matriz e na Filial São Paulo, houve 
a realização de várias palestras, e as de-
pendências da Braspress também re ce-
beram, entre os dias 2 e 6 de março 
passado, estandes de di ver sas empresas 
parcei ras com profissionais da Mary Kay, 
Boticário, Herbalife, L’acqua di Fiori, 
Embelleze e UNIP (Universidade Paulis ta) 
– turma de Fisioterapia. Nessa opor tu ni-
dade, as co laboradoras da Braspress ti ve-
ram gratui tamente con  sul toria de be leza, 
esmaltagem, alonga men to e corte de 
cabelos.

Palestras

Cerca de 300 mulheres 
participaram de palestras 
na Matriz, que abordaram 
saúde e bem-estar. A 
primeira, no dia 3 de março 
passado, foi com Aline Vito, 
Consultora de Imagem e 
Estilo, que comentou te-
mas voltados não somente 
à beleza, mas também à 
saúde feminina. 

“Cada pessoa tem seu 
estilo, gosto, crença…, ou 
seja, diversos aspectos que 
contribuem na construção 
de sua personalidade”, dis-
se Aline, reforçando a im-
portância de estar bem 
con sigo mesma.

Outra dica importante 
deixada pela consultora: a 
necessidade da mulher de As colaboradoras de São José dos Campos foram presenteadas com flores

A filial de Aracaju realizou um café da manhã para celebrar o Dia da Mulher
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como o tipo físico das pessoas 
tem mudado. Fotos das décadas 
de 1920 a 1960 exibidas pelo mé-
dico durante a palestra mos tram 
pessoas esbel tas. A partir da dé-
cada de 1980, nota-se uma con-
siderável mu dan ça no corpo das 
pessoas, o que, segundo o Dr. 
Amuratti, re flete uma cultura de 
má ali men tação. O alto consumo 
de refri gerantes é um dos 
exemplos, pois essas bebidas têm 
açúcar em excesso em sua compo-
sição, além de serem altamente 
ácidas. 

O Dr. Amuratti também afirmou 
que o fato de não fazer nada pela 
saúde é o mesmo que estar ca-
minhando para a doença. Para que 
isso não aconteça, ele aconselha 
dimi nuir os excessos e aumentar o 
con su mo de ali men tos sau  dáveis, 
bus can do sempre o equilí brio. 

Além disso, é pre ciso colocar em 
prática aquilo que os especia listas 

ensinam so bre boa ali  men ta ção.
Para uma vi da saudável, ele in-

di cou às co laboradoras da 
Braspress cinco bons hábitos nu-
tricionais: sair da mesa com o 
estômago leve e comer devagar (o 
cérebro demora a receber a in-

As colaboradoras de Brasília celebraram o dia da mulher

No CAOB da Vila Maria as colaboradoras se reuniram para comemorar

formação de que o corpo está 
recebendo alimento e, por isso, 
quando nos alimentamos muito 
rápido, acabamos comendo de-
mais), alimentar-se de três em 
três horas, fazer as refeições em 
ambiente calmo e ter “um café da 

Dia da Mulher
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cipalmente as mulheres (três em cada quatro pa-
cientes são do sexo feminino).

A osteoporose é uma doença meta bó lica e 
sistêmica que aco mete toda a estrutura óssea do 
corpo humano. Entre as causas da osteoporose 
estão envelhe ci men to, falta de exercícios e carência 
de cálcio. Outros hábitos que desen ca deiam ainda 
mais essa doença são tabagismo, baixa exposição ao 
sol e alcoolismo.

A responsável pela equipe de Fisio-
terapia da UNIP explicou que a prevenção 
ainda é a melhor maneira para manter 
uma boa saúde. Em seguida, o evento foi 
aberto para sanar as dúvidas e, logo após, 
as colaboradoras foram presenteadas com 
um exercício de alongamento.

Saúde, tema de outra palestra

“A saúde nos faz constatar que estamos 
caminhando certo em nossos pró prios 
destinos”. A afirmação é do Dr. Luiz 
Amuratti, gastroen te rologista, que também 
palestrou na Braspress durante a Semana 

Junto com a Gerente Regional Edilene, as mulheres da filial de Salvador comemoraram o Dia da Mulher

O time de mulheres da filial de Vitória da Conquista 
também foi homenageada

da Mulher, no dia 6 de março passado, falando sobre a 
importância de uma boa nutrição. 

Para o médico, a alimentação nos dias de hoje é 
uma tragédia. “Mesmo quando nos alimentamos 
bem, há agrotóxicos. Atualmente se fala muito em 
gordura no fígado, algo de que não se ouvia falar 
tempos atrás. Isso é causado por agrotóxicos, 
corantes, conser vantes”, disse ele. 

Com o auxílio de imagens, o Dr. Amuratti mostrou 
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Amu ratti incentivou as cola bo ra-
doras a colocarem em prática 
aquilo que elas aprenderam: “Seu 
futuro será definido pela sua atitu-
de”, finalizou.

Cuidado com a visão

A Braspress realizou, entre os 
dias 2 e 6 de março passado, a 
Campanha da Boa Visão. Os co-
laboradores tiveram gratui ta men-
te uma consulta oftalmo lógica na 
sede da empresa, em São Paulo. 
Cerca de 90 colaboradores foram 
atendidos.

A vista cansada e o envelhe-
cimento prejudicam a visão e po-
dem causar doenças só des co-
bertas com o exame periódico. 
Pa ra os motoristas, a consulta é 
fundamental para a prevenção de 
acidentes. Por isso, a Braspress 
mantém esse atendimento perió-
dico em sua Matriz.

A filial de Porto Alegre reuniu todas as mulheres para festejar o dia

O time feminino da filial de Florianópolis celebrou a data especial

No CAOB Tamboré o clima foi de alegria ao comemorar o Dia da Mulher

Dia da Mulher
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manhã de rei, um almoço 
de príncipe e um jantar de 
mendigo”.

A primeira refeição do 
dia é a mais importante, 
pois a pessoa já passou 
horas sem comer durante 
a noite, e, antes de dormir, 
é necessário ter uma 
refeição leve. Também é 
essencial escolher bem os 
ali mentos que comporão 
seu prato: metade de ver-
duras e me tade de car-
boidratos e proteí nas em 
par tes iguais.

Ao fim da palestra, o Dr. 

O time de mulheres da Aeropress se reuniram para celebrar

Para celebrar o Dia da Mulher as colaboradoras de Jaraguá do Sul ganharam flores
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Alegria e união marcaram o Dia da mulher na filial de Curitiba

A Gerente Crislaine e as colaboradores da filial de Barreiras 
comemoraram o Dia da Mulher As colaboradoras do CAOB Cantareira se reuniram para festejar
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Em Bauru o time de mulheres celebrou o Dia da Mulher

As mulheres da filial de Blumenau festejaram a data especial

As colaboradoras de Piracicaba foram parabenizadas pela data

O Dia da Mulher também foi comemorado em Feira de Santana

Dia da Mulher

42 Braspress News

O Dia da Mulher também foi celebrado na filial de Campinas

Em Novo Hamburgo as colaboradoras se uniram para celebrar o dia especial

O time de mulheres da filial de Campo Grande comemorou a data
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Organização e mais de 60 colaboradores. 
“Nosso principal ativo não são nossos 

prédios, nossos caminhões, nossos SORTERs 
(Sistemas Automatizados de Distribuição de 
Encomendas) nem nossos computadores, e 
sim nossos colaboradores. Por isso, vamos 
continuar investindo em nossa gente”, disse 
Urubatan Helou. 

Ele destacou que as drogas são as 
“maiores chagas da sociedade mundial” e 
que somente mostrando os malefícios que 
trazem será possível reverter esse quadro. 

“O combate a esse problema começa 
pela conscientização das pessoas; por 
isso, teremos outras palestras do Coronel 
Ferrarini em nossa Organização, mostrando 
quais caminhos podem ser certos e quais 
caminhos podem ser errados”, finalizou, 
afirmando que a escolha do caminho a 
seguir será sempre de cada um.

No dia 14 de abril passado foi realizada a 
segunda palestra, também com a presença de 
60 colaboradores da Organização. A abertura 
do evento foi feita por Milton Domingues 
Petri, Diretor Vice Presidente, que afirmou: 
“Nós temos uma responsabilidade social 
que vai além de dar emprego às pessoas. 

Hoje, temos mais de 5 mil funcionários e 
precisamos estar juntos”, disse.

Milton Petri destacou ainda: “Na vida, 
estamos sempre aprendendo coisas novas. 
Que as palestras do Coronel Ferrarini 

Milton Petri, Diretor Vice Presidente (à direita) e Coronel Edson Ferrarini (à esquerda)

O Diretor Administrativo-Financeiro, Giuseppe Coimbra participou da 4ª palestra
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O combate às drogas começa pela conscientização 
das pessoas. Por isso, a Braspress iniciou uma cam panha 
antidrogas entre seus colaboradores com uma série de 
palestras ministradas pelo Coronel Edson Ferrarini. A 
primeira foi realizada no dia 18 de março passado com a 
presença de toda a Diretoria da Organização.

Também foi distribuído material educativo gratui-
tamente para funcionários, sindicatos, federações e 
associações parceiras da Companhia.

A ação é feita em parceria com o Centro de 
Recuperação Coronel Edson Ferrarini, que há mais de 
43 anos realiza sessões gratuitas de terapia coletiva 
na capital paulista. 

Psicólogo, advogado e coronel da Reserva da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo, Edson Ferrarini fez 
viagens à Europa, Estados Unidos, Canadá e América do 
Sul para estudar a dependência química, tornando-se 
uma referência no combate e na prevenção às drogas. 

Braspress na luta contra as drogas
Foram elaborados 4 mil kits com livro e cartilha de 

lavra do Coronel Ferrarini, com capa personalizada pela 
Braspress, além da foto do lançamento da campanha. 
O livro Drogas e Alcoolismo – como Prevenir, como 
Vencer orienta as pessoas a trilharem um caminho 
para o sucesso, dizendo “não” às drogas. Já a cartilha, 
voltada a crianças a partir dos sete anos de idade, 
trata do assunto em uma linguagem apropriada para 
essa faixa etária, apresentando ilustrações e propondo 
atividades. 

Combate pela Conscientização

No dia 18 de março passado, o Coronel Ferrarini 
realizou a primeira palestra na Matriz da Braspress, na 
zona norte de São Paulo (SP). Urubatan Helou, Diretor 
Presidente da Braspress, fez a abertura do evento, 
que contou com a presença de todos os diretores da 

A abertura da campanha foi realizada no dia 18 de março passado
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de casa, lembrando a necessidade de se 
prevenir contra eles. 

O Coronel Ferrarini apontou que essa é 
uma questão importante e que as drogas 
estão entre esses riscos. Os dois afirmaram 
que informação é fundamental para evitá-los.

Informação que Salva

Maconha, ópio, morfina, heroína, co-
caína, LSD, crack, lança-perfume, ál cool, 
fumo, ecs tasy e óxi. Segundo o Coronel 
Ferrarini, esses são os únicos tipos de 
droga que existem no mundo. “É só 
isso de droga que tem, e é isso o que 
está desgraçando a vida das pessoas”, 
destacou. 

Nas palestras, o psicólogo explicou 
os riscos trazidos pela dependência quí-

mica e como as pessoas são pegas em 
armadilhas. Ele relatou que a pior dessas 
armadilhas é o fato de ninguém ser forçado 
por traficantes, por exemplo, a se drogar. “É 
o amigo que vai oferecer; é o amigo que vai 
falar cinco frases que você tem de contar 
para o seu filho hoje – porque ele vai entrar 
na droga por curiosidade e desinformação. 
As frases básicas são: ‘Entra nessa”, 
‘Experimenta uma vez só’, ‘Isso tá na moda’, 
‘Tá todo mundo usando’ e ‘Não seja careta’. 
Dependendo da situação, essas cinco 
frases são mortais”, afirmou Ferrarini.

 Para ele, prevenção é a solução. “E o 
que é a prevenção? É chegar antes da droga 
– é o que nós estamos fazendo aqui (na 
Braspress)”, destacou. 

O psicólogo orientou os pais a ter mais 
contato com os filhos e com os amigos 

Cerca de 100 colaboradores do Rio de Janeiro participaram da palestra
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de saber mais sobre prevenção 
às drogas em palestra minis-
trada pelo Coronel Ferrarini no 
dia 9 de maio passado. 

Aguinaldo Ramos, Gerente 
Regional do Rio de Janeiro, 
lembrou que o tema preocupa 
e que é importante ser tra-
tado, mas muitas vezes acaba 
sendo deixado de lado na 
correria do dia a dia. 

“A gente sempre vê nas 
notícias, nos jornais, mo to ristas 
que trabalham com re bite, 
acordados 30 horas, dirigindo 
sem descanso, mas nunca 
acha que vai acontecer na 
própria casa”, destacou Ramos, 
afirmando que a Braspress 
teve a preocupação de prevenir 
esse mal na empresa. 

“Foi pensando em uma 
forma de ajudar e contribuir 
que nasceu a parceria com o 
Coronel Ferrarini, para que ele 
pudesse trazer informações 
importantes para vocês ana-
lisarem”, completou o Gerente 
Regional.

Prevenção

A quarta palestra do Co-
ronel Ferrarini aconteceu na 
Matriz da Braspress, no úl timo 
dia 14 de maio, e con tou com a 
presença de Giu seppe Coimbra, 
Diretor Ad ministrativo-Finan-
ceiro da Companhia, que des-
tacou o caráter didático e o 

rico conteúdo das palestras. 
“Eu já conhecia o Coronel Ferrarini há 

muitos anos e, quando tive a oportunidade 
de assistir à sua primeira palestra aqui, fiquei 
encantado. Digo a vocês: prestem bastante 
atenção em cada detalhe”, ressaltou.

O Diretor falou sobre os riscos que as 
pessoas correm todos os dias ao saírem 

sejam aprendizado para a vida de toda a 
nossa comunidade”.

Rio de Janeiro

Cerca de 100 colaboradores da Braspress no 
Rio de Janeiro também tiveram a oportunidade 

Aguinaldo Ramos, Gerente Regional do Rio de Janeiro na primeira palestra do Rio

Da esquerda para a direita: Renato Gerardi, Patricia J. Brandão, Waldir Gerardi, Coronel
Edson Ferrarini, Aguinaldo Ramos e Tania R. P. Moura
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dos filhos, a acompanhá-los e 
orientá-los. Essa re la ção entre 
pais e filhos foi destacada por 
Ferrarini re petidas vezes. Todos 
os pre sen tes nas palestras 
ficaram emocionados ao ouvir 
o Co ro nel Ferrarini contar sobre 
seu maior exemplo de vida: seu 
pai, que também era militar. 
Foi justamente o exemplo do 
pai que o motivou a seguir a 
mesma carreira.

As pessoas que já estão 
presas em algum tipo de dro ga, 
o Coronel Ferrarini aconselhou 
a irem ao seu Centro de Re -
cuperação, que presta um Os colaboradores prestaram muita atenção nas palestras

Urubatan Helou (à direita) e Coronel Edson Ferrarini (à esquerda)
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Transporte solidário para o 
Hospital do Fogo Selvagem

A Braspress realizou, novamente, o trans  -
porte solidário de doações para o Hospital 
do Fogo Selvagem, em Uberaba (MG), no 
dia 1.º de abril passado. Foram en tregues 
70 volumes, somando 500 kg de sa patos e 
roupas. 

A instituição oferece tratamento a pacien-
tes com pênfigo, doença autoimune que causa 
o aparecimento de bolhas na pele e, algumas 
vezes, nas mucosas (gengiva, língua e órgãos 
genitais, entre outros). 

A doença tem como característica co-
mum a formação de bolhas na camada mais 
su perficial da pele, a epiderme. O Hospital 
tam bém atende crianças e adolescentes 
em situação de risco pessoal e social, além 
de ajudar nas necessidades básicas da co-
munidade local.

Campanha incentiva proteção à criança
O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração 

Sexual de Crianças e de Adolescentes,  na data de 18 de 
maio, chega ao 15.º ano destacando a importância da luta 
de toda a sociedade pela proteção à infância. A intenção 
da data é mobilizar, sensibilizar, informar e convocar a 
sociedade para participar desse enfrentamento.

Para a data, a Childhood Brasil, que acaba de renovar 
sua parceria com a Braspress, facilitou o acesso a diversos 
materiais da campanha, disponível para as empresas 
participantes do Programa Na Mão Certa – projeto que 
tem como principal objetivo promover uma ampla união de 
esforços para acabar com a exploração sexual de crianças 
e adolescentes nas rodovias brasileiras.

A campanha Faça Bonito, desenvolvida pelo Comitê 
Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra 
Crianças e Adolescentes, tem como símbolo uma flor amarela 
– que remete aos desenhos da primeira infância, além de 
associar a fragilidade de uma flor com a de uma criança. 

O forte apelo do dia 18 de maio, quando se oficializou 
a Lei Federal 9.970/2000, deve-se ao “Caso Araceli”, crime 

bárbaro ocorrido nessa data em 1973 que chocou todo o 
País. Araceli era uma menina de oito anos de idade que 
foi sequestrada, violentada e cruelmente assassinada. 
Seu corpo apareceu seis dias depois carbonizado, e seus 
agressores, jovens de classe média alta, nunca foram 
punidos. 

No Brasil, o enfrentamento da violência sexual de 
crianças tem como marco legal a Constituição Federal 
de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
de 1990. Esse tipo de crime, porém, continua sendo um 
desafio a ser vencido por toda a sociedade.

Da esquerda para 
a direita: Carlos 
Borges, Renato 
Muszkat, Luiz 
Alberto e Alberto 
Bandeira

Ivone Aparecida 
Vieira da Silva, 
Presidente do 
Hospital e Luiz
Abreu, Gerente 
de Uberaba 

Campanha de Inverno 2015
As entidades Casa de Auxílio e Hospital do Centro Espírita 

Pedro Paulo, Lar da Caridade “Hospital do Fogo Selvagem”, Casa 
Espírita Fraterna Francisco de Assis, Casa de Auxílio do Centro 
Espírita Aurélio Agostinho e Grupo Espírita da Prece de Chico Xavier 
foram contempladas com o transporte solidário da Braspress na 
Campanha de Inverno de Entidades Assistenciais de Uberaba (MG), 
criada pelo Dr. Thyja David Muszkat, falecido no ano passado.

Foram transportados cerca de 2 mil quilos de doações, contendo 
arroz, feijão, óleo, sal, vinagre, açúcar, farinha de trigo, farinha de 
fubá, macarrão, molho de tomate, leite longa vida e em pó, chocolate 
em pó, café, biscoito, sabonete, papel higiênico, creme dental, 
detergente líquido, álcool gel, desinfetante, sabão em pó e em barra, 
fraldas geriátricas e infantis, gaze, esparadrapo, curativos adesivos 
e cobertores, entregues por Luiz Alberto Abreu, Gerente da Filial de 
Uberaba, no dia 22 de maio passado.
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ser vi ço am bu latorial – ou seja, sem 
internação – e que tem por finalidade 
prevenir, orientar e recuperar de pen-
dentes do álcool, ta ba gismo e outras 
drogas. 

O local foi fundado em julho de 1979 
e, desde então, realiza reuniões gratuitas 
des tinadas a dependentes químicos 
e fa miliares. Vale anotar: Centro de 
Recuperação Coronel Edson Ferrarini – 
Reuniões todas as terças-feiras a partir 
das 19h30. Público alvo: dependentes 
químicos/alcóolatras e familiares. En-
dereço: Av. Jabaquara, 2.669 - São Pau-
lo (SP), em frente à Igreja São Judas 
Tadeu. Telefones: (11) 3886-6789 e (11) 
3886-6793. 

Os colaboradores foram conscientizados das consequências das drogas

4 mil kits com livro e cartilha foram elaborados
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Braspress transporta 
doações para  o Lions Clube

A Braspress realizou o transporte 
solidário de 30 cadeiras de rodas a 
partir de São Paulo (SP) para o Lions 
Clube Rio Doce de Colatina (ES). A 
instituição realiza ações para arrecadar 
fundos que se convertem em doações 
para pessoas de baixa renda. 

Wendel Pertel, Gerente da Filial da 
Braspress em Colatina e tesoureiro da 
associação, entregou as cadeiras para 
Luiz Carlos da Silva, presidente do Lions 
Clube, e os associados Antonio Pereira 
Magalhães, Oliene Zambom, Jorge do 
Nascimento Dias e Euclides Stange, no 
último dia 5 de maio.

Hospital do Câncer de Uberlândia
lança unidade de pesquisa

Em seu 15.º aniversário, o Hospital do Câncer em Uberlândia lançou 
um importante e audacioso projeto: sua Unidade 2, com o objetivo de 
oferecer serviços complementares ao atendimento clínico realizado 
no atual prédio do Hospital. As ações têm como foco a prevenção da 
doença, apoio ao paciente e atividades de pesquisa.

 O terreno a receber o empreendimento é resultado do anseio do 
Grupo Luta Pela Vida em conquistar um espaço para ampliar seus 
trabalhos – pedido esse atendido pela Prefeitura de Uberlândia. O 
lançamento aconteceu no dia 8 de abril passado, mesma data em que 
se comemorou o Dia Mundial de Combate ao Câncer, no próprio terreno 
que receberá as obras, no bairro Alto Umuarama II.

Vítimas de tornado 
em Santa Catarina
recebem apoio da Braspress

A Braspress realizou o 
transporte solidário de doações, 
no dia 6 de maio passado, para 
as vítimas do tornado que em 
20 de abril último atingiu o 
mu nicípio de Xanxerê (SC). A 
pe dido da Cruz Vermelha, fo-
ram transportados 42 volu-
mes totalizando 837 kg de ali-
mentos não perecíveis.

Quatro pessoas morreram, 
95 ficaram feridas e mais de 

2 mil casas foram da ni ficadas 
pelos fortes ventos. A ação 
social foi coordenada pela Cruz 
vermelha Brasileira – Unidade 
Rio Grande do Sul. 

Presente no Estado há 73 
anos, a Cruz Ver melha pres ta 
serviços permanentes de as-
sis tência co mu  nitária, aten-
ção psicossocial, qua  lificação 
so cio  profissional e segurança 
so cial.

A segunda unidade do Hospital vai ser no bairro Alto Umuarama II

Da direita para a esquerda: Euclides Stange, 
Antonio Pereira Magalhães, Jorge do 
Nascimento Dias, Wendel Pertel, Luiz Carlos 
da Silva e Oliene Zambom

Semana do Meio Ambiente 
em São João de Meriti tem 
apoio da Braspress

A Braspress contribuiu com a Semana do 
Meio Ambiente promovida pela Prefeitura 
de São João de Meriti (RJ).

Promovendo atividades para comemorar 
a data no município, como palestras sobre 
educação ambiental, plantio de mudas e 
recomposição de jardins, a Semana do Meio 
Ambiente foi realizada entre os dias 1.º e 3 
de junho passado.

Da esquerda para a direita: Antonio Marcos Barreto, 
Patricia Brandão e Rodrigo Henriques Drigão
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Doações para as Casas André Luiz
A Braspress fez a doação 

de 13 fogões e cinco televisores 
ao Centro Espírita Nosso Lar 
– Casas André Luiz, no último 
dia 6 de maio, em São Paulo 
(SP). A entidade filantrópica 
sem fins lucrativos cuida de 
deficientes intelectuais, com ou 
sem deficiência física, há mais 
de meio século. 

Segundo Tayguara Helou, 
Diretor de Desenvolvimento e 
Novos Negócios da Braspress, 
a responsabilidade social 
sempre terá destaque na 
Organização. “Nós estamos 
buscando crescer e contribuir 
para o desenvolvimento do 
País, em todas as esferas 
sociais”, disse.

Braspress ajuda vítimas
das chuvas de Salvador

A Braspress fez a doação de cestas bá-
sicas para o Projeto Seja Semente, no dia 7 
de maio passado, para ajudar a população de 
Salvador (BA), que ficou abalada com as fortes 
chuvas que atingiram a cidade. No dia 27 de 
abril passado, vários deslizamentos de terra 
provocaram a morte de 15 pessoas e deixaram 
muitas famílias desabrigadas. 

“Nós estamos unindo forças para ajudar 
Salvador a superar essa tragédia e torcemos 
para que todo o País também se mobilize”, 
disse Edilene Freire, Gerente Regional da 
Braspress na Bahia e em Sergipe. 

Braspress apoia Associação
de Futebol de Araraquara

A Braspress está apoiando, desde março passado, a Asso-
ciação de Futebol de Araraquara (AFA), no interior do Estado de 
São Paulo. A escolinha de futebol de campo e de salão atende 
gratuitamente crianças de até 14 anos, que participam de diversos 
campeonatos na região.

Da direita para a esquerda: Ednaldo Evangelista da Cruz, Tayguara 
Helou, Claudionelo Leite Ferreira e Dyego Bezerra da Silva

Da esquerda
para a direita:
João Polita,
Sandra
Polita, Mirian,
Cristiane,
Basílio, Pastor
Elizeu, Ibraim
Helou e
Amarildo

Cidade de Xanxerê recebe
transporte solidário

A pedido da Igreja Presbiteriana Central
de Maringá (PR), a Braspress transportou 20
volumes com roupas para a Defesa Civil de
Xanxerê (SC), no dia 2 de junho passado.

As doações foram distribuídas aos mo-
radores da cidade, de acordo com a ne-
cessidade da população

Da esquerda para a direita: Jonilton Sena, Marcele 
Santana, Edilene Freire e Alexandro Santos

Time de Futebol de crianças da AFA
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Braspress ajuda a encontrar desaparecido
É com muita alegria que a Braspress recebeu a no-

tí  cia de que Silvio Cesar Corraini foi encontrado pela 
fa mília graças à colaboração da Organização que es-
tam pa em seus caminhões fotos de crianças e adultos 
desaparecidos, em parceria com a ONG Mães da Sé, 
desde outubro do ano passado.

A foto de Silvio Cesar Corraini nos caminhões da 
Braspress foi reconhecida pelos responsáveis pelo 
Grupo de Apoio a Alcoólicos Anônimos da Igreja de 
São Francisco, que vem cuidando dele há 90 dias, no 
município de Serra, na região metropolitana de Vitória 
(ES), onde foi acolhido em situação muito debilitada, já 
que estava vivendo em situação precária na rua.

Segundo a senhora Maria Corraini, mãe de Sérgio, ele
estava desaparecido há quatro anos e, quando saiu de 
casa, estava em profunda depressão.

“Procuramos meu filho durante muito tempo e
nunca perdemos a esperança de reencontrá-lo. Foi 
uma emoção enorme poder revê-lo, depois de tanto 

tempo. Apesar da saúde frágil, ele está se recuperando 
e deve ficar ainda alguns meses nessa entidade que 
o recolheu da rua. Também aproveito para agradecer 
imensamente ao Senhor Urubatan Helou, Diretor Pre-
sidente da Braspress, que divulgou a foto dele”, disse a 
senhora Maria, muito emocionada, após rever seu filho 
no Espírito Santo.

Ivanise E.da Silva Santos, presidente da Mães da 
Sé, também aproveitou para agradecer mais uma 
vez a Urubatan Helou por ser parceiro nessa luta e 
compartilhar da felicidade de devolver a alegria para 
uma mãe que há quatro anos procurava por seu filho e 
finalmente chegou ao fim de sua busca.

“Como já disse em várias ocasiões e durante as três 
campanhas de divulgação de fotos de desaparecidos 
que realizamos, se uma única vida for encontrada já 
terá sido válido todo o nosso esforço em benefício 
dessa causa”, afirmou Urubatan Helou,
Diretor Presidente da Braspress.

Silvio Cesar foi encontrado graças a campanha estampada nos caminhões da Braspress
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UBERLÂNDIA (MG)
1) Dimensões da filial:
a) Área total: 8.000 m²
b) Área construída: 4.813,86 m²
c) Área do terminal: 3.037 m² 
d) Número de docas: 24 docas
2) Abrangência da filial: 270 km²
a) Número de cidades atendidas: 59 
3) Número de colaboradores: 51 
4) Quantidade de frota: 13 veículos
5) Início das atividades: 31/08/1998
6) Ranking de faturamento: 48º lugar
7) População da cidade: 646.673 habitantes
8) Clientes atendidos: 1.492

VITÓRIA DA CONQUISTA (BA)
1) Dimensões da filial:
a) Área total: 4.120 m²
b) Área construída: 1.710 m²
c) Área do terminal: 1.640 m²
d) Número de docas: 06
2) Abrangência da filial: 1.007 Km²  
a) Número de cidades atendidas: 276
3) Número de colaboradores: 20
4) Quantidade de frota: 23 veículos
5) Início das atividades: 03/2005
6) Ranking de faturamento: 69º. lugar
7) População da cidade: 330.000 habitantes 
8) Clientes atendidos: 1.800
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SANTA CRUZ DO SUL (RS)
1) Dimensões da filial:
a) Área total: 1.254 m²
b) Área construída: 855 m²
c) Área do terminal:  700 m³
d) Número de docas: 04
2) Abrangência da filial: 80 km²
a) Número de cidades atendidas:  72 cidades
3) Número de colaboradores: 13
4) Quantidade de frota: 12 veículos
5) Início das atividades: 23/Agosto/2006
6) Ranking de faturamento: 60º lugar
7) População da cidade: 124.577 habitantes
8) Clientes atendidos: 785

TRÊS LAGOAS (MS)
1) Dimensões da filial:
a) Área total: 4.000m²
b) Área construída: 2.704,45 m²
c) Área do terminal: 2.356 m²
d) Número de docas: 6
2) Abrangência da filial: 350 km²
a) Número de cidades atendidas: 11  
3) Número de colaboradores: 31
4) Quantidade de frota: 6 veículos
5) Início das atividades: 10/2010
6) Ranking de faturamento: 91º. lugar
7) População da cidade: 105.000 habitantes
8) Clientes atendidos: 195
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Opiloto de Fórmula 1 Ayrton 
Senna até hoje é, para a maio-

ria dos brasileiros, o maior ídolo 
e exemplo dentro do esporte e 
aquele em quem os demais pilo-
tos se inspiram. Tudo isso mesmo 
depois de 21 anos de sua morte. 

É essa representação que têm os 
campeões do IV Campeonato de 
Conservação de Frota da Bras-
press, na opinião de Luiz Carlos 
Lopes, Diretor de Operações da 
Organização. 

A premiação do torneio acon-
teceu no dia 30 
de abril passa-
do, na Matriz da 
Braspress, em São 
Pau lo (SP), quando 
as três filiais com 
as frotas mais bem 
preservadas fo-
ram homenagea-
das por intermédio 
dos Encarregados 
de Frota de cada 
unidade, que leva-
ram uma TV Phi-
lips 32’’ (1.º lugar), 
um Tablet Galaxy 

Tab 3 (2.º lugar) e uma câmera di-
gital Prime 14.1 (3.º lugar). 

A filial de Recife (PE), a grande 
campeã do torneio, veio represen-
tada pela colaboradora Francyslene 
Alves Cavalcanti. O segundo lugar 
ficou com a filial de Piracicaba (SP), 
representada por Aguinaldo Bar-
bosa da Cunha, e em terceiro lugar 
ficou a filial de Goiânia (GO), repre-
sentada por Francisco Ivan Vieira.

“Esse é um projeto que nós 
não podemos parar; pelo contrá-
rio, temos de incentivar cada vez 
mais. A competição é positiva não 
só para a qualidade do tráfego, 
mas também para incentivar os 
colaboradores a alcançar um lu-
gar de destaque na Companhia”, 
disse o Diretor Luiz Carlos Lopes.

Para Urubatan Helou Junior, 
Controller de Frota da Braspress, 
o Campeonato de Conservação de 

Da esquerda para a direita: Urubatan Helou Junior, Francyslene 
Alves Cavalcanti (1º lugar) e Luiz Carlos Lopes

Premiação
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Campeonato Interno de
Conservação de Frota

A premiação ocorreu no dia 30 de abril passado
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Frotas é uma maneira meritocrática de avaliar o de-
sempenho dos colaboradores. 

“A frota mostrou que tempo de casa não conta 
nada. O processo tem de ser pelo mérito. A corrida 
tirou da minha mão a decisão de quem vamos pre-
miar e, sem falar de sexo, nome, idade ou formação, 
evidencia as pessoas que foram destaque, dentro de 

um processo de competição com regras claras e jus-
tas”, acrescentou ele.

Vencendo desafios

A pernambucana de 33 anos Francyslene Ca-
valcanti serve como exemplo de dedicação e supe-

ração. Ela entrou na Bras-
press em 2011, já com o 
grande desafio da gestão 
da frota, mesmo sendo 
formada em Contabilidade, 
área que nada tem a ver 
com o cargo.

“Mesmo antes de tra-
balhar com frota, quando 
exercia outros cargos em 
empresas anteriores, sem-
pre me chamou a atenção 
essa parte de manutenção, 
correção e prevenção, a 
forma de os motoristas se 
comportarem perante seus 
superiores e os cuidados 
com seus veículos. A dinâ-
mica da função me atraía, e 
eu sempre dava um jeito de 
ter um tempinho para ana-
lisar esta área”, contou.

Para Francyslene, foco 
e determinação para bus-
car os melhores resulta-
dos foram os ingredientes 
que a levaram a conquis-
tar o primeiro lugar no IV 
Campeonato de Conser-
vação de Frotas da Bras-
press. Ela afirmou que a 
realização de um torneio 
como esse beneficia tanto 
a empresa quanto o cola-
borador.

 “Acredito que essa cor-
rida seja importante para 
a Braspress, pois todos fa-

Da esquerda para a direita: Urubatan Helou Junior, Francisco Ivan Vieira (3º  lugar)  
e Luiz Carlos Lopes

Da direita para a esquerda: Maurilio Amaral Silva, Aguinaldo Barbosa da Cunha (2º lugar) 
e Antonio da Cruz Alves do Nascimento
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Porém, Francyslene tem con-
seguido virar o jogo. “Hoje já co-
nhecem meu trabalho e confiam 
mais. Por isso, profissionais de 
outras áreas também podem 
entrar para este setor”, incenti-
vou ela. 

“É um desafio profissional 
muito grande, mas, quando você 
entra neste segmento, se apai-
xona pela complexidade, dinâ-
mica e logística do trabalho, e, 
enfim, tem de aproveitar a opor-
tunidade”, acrescentou a profis-
sional, que soube aproveitar a 
chance que lhe foi oferecida.

Superação

Aguinaldo Barbosa, vice-
-campeão do IV Campeonato de 
Conservação de Frotas, também 
é outro exemplo dentro da Bras-
press. Ele foi contratado como 

Da esquerda para a direita: Andreia Assis, Francisco Ivan Vieira, Francyslene Alves Cavalcanti e Aguinaldo Barbosa da Cunha

Controlador de Tráfego no final 
de 2008, e seu primeiro desafio 
foi se superar.

“Em meio à correria, confesso 
que me assustei, achei que não 
iria dar conta, porém aos poucos 
aquilo que parecia uma grande 
massa foi se desenrolando e fui 
aprendendo, crescendo e evoluin-
do profissionalmente. Há cinco 
anos como responsável da fro-
ta, tive a percepção das possí-
veis melhorias no departamento, 
agregando ainda mais na presta-
ção de serviços”, contou.

Para trabalhar na frota, Agui-
naldo se capacita constantemen-
te, aproveitando os cursos ofere-
cidos pela própria Braspress. Para 
ter maior conhecimento da fun-
ção, ele chegou a tirar a carteira 
de habilitação AD. “Dessa forma, 
posso acompanhar o desempe-
nho dos veículos na modalidade, 

vivenciando e gerenciando melhor 
os resultados obtidos”, afirmou.

“O Aguinaldo sempre se man-
teve na equipe, trabalhando com 
seriedade, com essa forma clara 
de se adaptar aos vários cenários 
que nós vivemos lá”, afirmou Luiz 
Carlos Lopes. “Você conseguiu 
superar e trazer à filial o resulta-
do que ela tem hoje na questão 
do controle da frota. Parabéns a 
você”, disse ele ao Encarregado. 

Também há cinco anos como 
Encarregado de Frota em Goiâ-
nia (GO), Francisco Ivan já passou 
por vários cargos. Começou na 
Braspress em 2008 como Aju-
dante de Carga e Descarga. “Dali 
em diante, com muita dedicação 
e comprometimento fui mudan-
do de cargo, passei a Conferente 
e Auxiliar de Pendência, até que, 
em 2011, surgiu a oportunidade 
de ser Encarregado de Frota, e 
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rão o possível para que os procedimentos estejam 
dentro das normas, garantindo melhor qualidade e 
maior vida útil aos veículos, tudo isso visando aten-

der bem o cliente. Olhando o lado pessoal, também 
é importante, porque nos superamos como profis-
sionais e como pessoas”, destacou. 

O Diretor Luiz Carlos Lopes 
elogiou o comprometimento da 
colaboradora.  “Ela é uma péro-
la dentro desse processo, porque 
sempre encarou a sua unidade 
de uma forma muito séria. Com-
prometimento talvez seja um 
dos maiores ingredientes para 
atingir os resultados de que você 
precisa, os seus objetivos”, disse 
ele, parabenizando a campeã.

Essa seriedade e foco ajudou 
Francyslene. “Por ser contadora, 
alguns profissionais da área de 
oficinas pensam que você não en-
tende de mecânica nem é capaz 
de aprender”, relatou. 

Da esquerda para a direita: Francyslene Alves Cavalcanti (1º lugar), Aguinaldo 
Barbosa da Cunha (2º lugar) e Francisco Ivan Vieira (3º lugar)

Da direita para a esquerda: Luiz Carlos Lopes, Maurilio Amaral Silva e Marco Aurélio Cipullo
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sultado será sempre positivo”, 
afirmou.

“O Ivan soube receber críticas 
e transformá-las em oportuni-
dades. Ele virou o jogo. Tanto vi-
rou o jogo que está aqui, vem fa-
zendo um trabalho excepcional e, 
portanto, recebe os nossos para-
béns, pela conquista dessa evo-
lução”, disse Luiz Carlos Lopes.

Homenagem

A premiação contou com uma 
participação especial. Exemplo 
do sucesso da iniciativa pioneira 
da Braspress de contratar mu-
lheres para conduzir seus veícu-
los, Andréia Assis, Gerente da Fi-
lial de Paracatu (MG), participou 
da premiação para, juntamente 
com a campeã Francyslene, re-
presentar a força feminina den-
tro da Organização. 

Andréia entrou na compa-

nhia como motorista de veículo 
urbano, na filial de Brasília (DF). 
Depois de dois anos, assumiu 
a gestão da frota da filial, cargo 
em que ficou por mais dois anos 
e meio. Há dois meses, mudou-
-se para Paracatu, deixando o 
esposo e duas filhas na Capital 
Federal para assumir o desafio 
de gerenciar a filial.

“Minha família sempre viu meu 
trabalho com naturalidade e me 
apoia muito. Eles sabem que amo 
desafios, e estar na Braspress é 
isto: aceitar cada desafio dando 
seu melhor. Acredito que a recom-
pensa vem!”, declarou, ressaltan-
do que está imensamente feliz. 

Segundo Urubatan Junior, An-
dréia, mesmo não fazendo mais 
parte da frota, simboliza exa-
tamente o que é o torneio. “Ela 
aproveitou e criou as oportuni-
dades, e a Braspress foi recepti-
va”, destacou. 

Nnononononononononon
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me sinto muito grato por esta oportunidade”, relatou.
Quando assumiu a frota, Ivan, como é mais 

conhecido, não tinha nenhum conhecimento em 
mecânica, mas com vontade e dedicação se em-
penhou em aprender. “Isso só foi possível com a 
ajuda do nosso mecânico, o Senhor Ramon, que 
me ajuda muito passando um pouco do seu co-
nhecimento e da sua experiência na área de ma-

nutenção. Hoje me sinto preparado para trabalhar 
nessa função”, destacou.

Essa segunda vitória no Campeonato de Fro-
tas da Braspress – a primeira foi no ano passado, 
quando ficou em primeiro lugar –, ele atribuiu à sua 
equipe, que, segundo Ivan, sempre realiza os seus 
trabalhos da melhor forma possível. “Quando se 
tem uma equipe comprometida e dedicada, o re-

Da esquerda para a direita: Francisco Ivan Vieira, Silvio C. Biscaro, Maurilio A. Silva, Diego Duarte, Edmar 
Rodrigues, Aguinaldo B. da Cunha, Urubatan Junior, Luiz Carlos Lopes, Francyslene A. Cavalcanti, Andreia 
Assis, Antonio da C. A. do Nascimento, Raphael Silvestre e Marco Aurélio Cipullo
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Junior lembrou ainda que, coincidentemente, na 
data em que estava sendo realizada a premiação, 
comemoravam-se 70 anos de direito ao voto conquis-
tado pelas mulheres na França. A partir disso, outros 
direitos foram sendo conseguidos.

Luiz Carlos Lopes destacou que o mercado real-
mente não prepara mulheres para dirigirem cami-
nhões, mas a Braspress atrai as pessoas que têm 
perfil, que tenham vontade de poder participar des-
sa atividade. 

Andréia contou que, quando começou como mo-
torista, fez cursos de direção intensiva e condução 
de veículos de emergência, além da integração para 
trabalhar na frota, feita na própria empresa. “No 
dia a dia ficava observando o trabalho do mecânico 
e já conseguia diagnosticar algumas falhas só em 
ouvir o relato do motorista”, afirmou.

As homenagens a Andréia, Francyslene, Agui-
naldo e Ivan, na visão da Diretoria da Braspress, 
devem servir para motivar os demais colaborado-
res da Organização. “Nós não queremos trazer a 
figura do ganhador isoladamente. Vocês, que aqui 
estão, representam aos demais o incentivo de que 
eles precisam para chegar ao pódio”, disse Luiz 
Carlos Lopes. 

“Eu queria mostrar que a frota pode servir de 
exemplo. Ela é pequena, muito pequena, na Bras-
press, mas pode trazer coisas grandes e comple-
xas”, finalizou Urubatan Junior.

Da direita para a esquerda: Luiz Carlos Lopes, Andreia Assis 
e Urubatan Helou Junior

RECIFE 1º 66

PIRACICABA   2º  66

GOIÂNIA 3º 60

FRANCA   4º  60

BLUMENAU   5º  54

BRASÍLIA   5º  54

CANTAREIRA   5º  54

NOVO HAMBURGO  5º  54

RIBEIRÃO PRETO  5º  54

STA. MARIA   5º  54

UBERABA   5º  54

UBERLÂNDIA 5º 54

ARAÇATUBA   13º  51

FILIAL POSIÇÃO PONTOS

CURITIBA 13º 51

SÃO PAULO   15º  50

CAMPINAS   16º  48

VOTUPORANGA  16º  48

PORTO ALEGRE  16º  48

RIO DE JANEIRO  16º  48

S. JOSÉ DOS CAMPOS 16º 48

S. J. DO RIO PRETO  16º  48

CAMPO GRANDE  22º  45

AEROPRESS   23º  44

SOROCABA   23º  44

SALVADOR 23º 44

BAURU 26º 43

JARAGUÁ DO SUL  27º  42

TAMBORÉ   28º  40

FLORIANÓPOLIS  28º  40

VITÓRIA   28º  40

BELO HORIZONTE  31º  38

MARINGÁ   32º  30

VILA MARIA   33º  18



69Braspress News

Controller de 
Frota da Braspress, 

Urubatan Helou Junior, 
ao lado de Luciano 

Burti, da Navig

O Centro Logístico da Braspress em Novo Hamburgo foi inaugurado em outubro de 2013

Há três anos Deize
Pereira é Gerente da 

filial de Caxias A filial de Caxias do Sul conta com 26 colaboradores
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“Passados 24 meses que estou à frente da Re-
gional Rio Grande do Sul, pelo balanço que faço 

conseguimos, através de muito esforço, dedicação, 
diálogo e exemplificação, transmitir a cada gestor 
que devemos cuidar da filial como se fosse o nosso 
negócio, zelando pelos bens materiais e pessoais 
que estão sob o domínio de cada um.

Iremos continuar buscando maior participação 
de mercado, através da persuasão dos clientes, das 
melhorias que a Braspress está realizando para que 
a nossa Visão (de ser a maior e a melhor provedora 
de soluções logísticas em âmbito nacional) seja de 
fato concretizada. Para tanto, estamos fidelizando 
clientes que são nossos por excelência’’.

 O depoimento foi feito por Cezar Fritsch, que 
completou dois anos à frente da Regional Gaúcha 
no mês de maio passado, mencionando ainda que 
os de safios do cargo são imensos.

“Com o amadurecimento as so  ciado à busca in-
ces sante de conhecimento a que a Companhia nos 

impulsiona, quando a zona de conforto NÃO faz 
parte de nossas rotinas, consigo transmitir aos 
meus liderados com segurança e domínio a Visão, 
os Valores e a Missão da Braspress, como também 
o que queremos e es peramos de cada integrante da 
equipe gaúcha”, acrescentou.

Segundo o executivo, ele con seguiu unificar 
os conceitos e os princípios da Organização 
do primeiro ao último colaborador, através de 
diálogo, ética e delegação, “porém nunca es-
quecendo que a responsabilidade fica sob meu 
domínio”, destacou. 

Mãos de ferro e olhos de lince

“Tenho dito a todos que o sucesso é do grupo, e o 
fracasso, caso ocorra, é meu, por não ter conseguido 
trans mitir o que esperamos de cada componente. 
Trabalhamos na busca incansável de melhores resul-
tados, visto que o segmento em que atuamos tem lu-

Regional Rio Grande do Sul 

O Regional Cezar Fritsch está há dois anos à frente da Regional Rio Grande do Sul

Carla Patricia dos Santos é 
Gerente da filial de Novo Hamburgo
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do Sul (13), Santo Ângelo (11) e 
Uruguaiana (6).

Na avaliação de Cezar Fritsch, 
em economia qualquer previsão 
so  bre o futuro tem grande chance 
de dar errado, pois sempre haverá 
imprevistos que mudarão o rumo 
dos fatos. “Mas nós estamos fa-
zen do a nossa parte, e tenho 
pers pectivas de que fecharemos 
o ano com resultados positivos”, 
avaliou ele.

Carreira na Organização

Cezar iniciou sua carreira na 
Braspress no dia 15 de janeiro de 

2005, na filial de Santo Ângelo, no 
cargo de vendedor externo. Em 
outubro do mesmo ano assumiu a 
gerência da filial, permanecendo no 
cargo até 2007, quando passou a 
gerenciar a Filial Santa Cruz do Sul, 
assumindo-a no dia 14 de maio de 
2007 e ali permanecendo até 2010, 
ano em que foi transferido, no dia 
12 de julho, para a filial de Novo 
Hamburgo, uma das principais 
cidades do Rio Grande do Sul e 
de grande importância para a 
Companhia. 

“O desafio era imenso, assim 
como o medo, porém, com o auxílio 
de meus superiores, de toda a mi-

nha equipe e de minha família, 
além de uma força de vontade gi-
gante, consegui su perar todos os 
obstáculos. 

Com a economia pujante no 
período, a então estrutura da filial 
começou a ficar pequena. Com 
o aval da Diretoria, ini cia mos a 
busca de um local para as novas 
instalações, trabalho que durou 
dois longos anos, entre idas e 
vindas do Senhor Urubatan Helou, 
nosso Diretor Presidente. Após 
uma desgastante nego cia ção, a 
Braspress concretizou a compra 
da área para a construção das 
novas instalações da atual filial. 

Daniel Martins 
comanda a filial 
de Porto Alegre 

há 2 anos A filial de Porto Alegre foi inaugurada em 1984

A filial de Santa Cruz do Sul 
possui 13 colaboradores Mauricio Silva é o Gerente 

de Santa Cruz do Sul
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cratividade pequena. Portanto, são os detalhes que 
fazem a diferença no final. 

Contemos com mãos de ferro e olhos de lince os 
desperdícios. Tra balho em conjunto com os gestores 
das filiais, e ao longo de 2014 conseguimos diminuir 
uma importante cifra no custo (horas extras, 
pessoal, frota, energia, água, impressões, telefonia, 
almo  xari fado...), levando sempre em con  si deração 
nunca perder a qua lidade, usando a política de fazer 
mais com menos. 

Parafraseando o Senhor Tayguara Helou, nosso 

Di retor de Desen volvimento e Novos Negócios, ‘custo 
é como unha: necessitamos saber a medida do corte 
para não cortamos a carne’. 

Nas visitas que realizo às filiais, a evolução da 
receita e a baixa do custo são revisadas, criticadas e 
avaliadas mês a mês, a fim de que consigamos atingir 
o melhor resultado”, relatou.

A regional conta com nove filiais e 293 co-
la bo radores, na seguinte distribuição: Porto 
Alegre (129), Novo Hamburgo (65), Santa Maria 
(28); Caxias do Sul (26); Pelotas (15), Santa Cruz 

Maria Susana M.
Zorzanello está na

gerência de Pelotas
há 4 meses A filial de Pelotas foi inaugurada no dia 2 de maio de 2003

O Gerente Guilherme Menegaz 
está na filial de Passo Fundo
desde maio do ano passado

A filial de Passo Fundo está 
em funcionamento há 11 anos
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e faço caça e pesca, mas sem me 
esquecer de dedicar tempo para a 
família, que é meu porto seguro. 

Hoje sou eternamente grato a 
toda a Direção da Braspress por ter 
me proporcionado a oportunidade 
de fazer parte deste seleto gru po 
de executivos de uma das maiores 
empresas brasileiras de transporte. 

Irei finalizar com algumas 

men  sagens que tenho executado 
e que me têm proporcionado 
crescimento pessoal e profissional: 
‘Hoje, nesse tempo que é seu, 
o futuro está sendo plantado. 
As escolhas que você procura, 
os amigos que você cultiva, as 
leituras que você faz, os valores 
que você abraça, os amores que 
você ama, tudo será determinante 

para a colheita futura’ e também 
‘As pessoas sempre põem culpa 
nas circunstâncias por serem 
quem são. NÃO acredito em cir-
cunstâncias; os indivíduos de SU-
CESSO são aqueles que saem à 
procura das condições que de sejam 
e, se não as encontram, criam-nas’ 
(George Bernard Shaw)”, fi nalizou o 
Regional.

Filial Pelotas
15 Colaboradores

Filial Porto Alegre
129 Colaboradores

Filial Novo Hamburgo
65 Colaboradores

Filial Caxias do Sul
26 Colaboradores

Filial Santa Cruz do Sul
13 Colaboradores

Filial Passo Fundo
13 Colaboradores

Filial Santo Ângelo
11 Colaboradores

Filial Uruguaiana
06 Colaboradores

Filial Santa Maria
28 Colaboradores

A filial de Uruguaiana conta com seis colaboradores

Helen Cassia é Gerente 
da filial de Uruguaiana
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Então, em fevereiro de 2013 iniciou-se a cons-
trução da nova filial de Novo Hamburgo, à frente 
da qual permaneci até maio do mesmo ano – com 
mais exatidão, no dia 10, que ficará marcado para 
sempre em minha vida, pois o sonho que parecia
inatingível acabava de se concretizar, ou seja, nessa
data assumi a Regional do Rio Grande do Sul com
uma responsabilidade imensurável, já que estava
substituindo o Senhor Waldir Gerardi, nosso atual 
Diretor do Nordeste”, recordou o executivo.

Casado, pai de quatro filhos (duas meninas e dois 
meninos) e natural da cidade de Giruá, ele atualmente 
reside em Novo Hamburgo, que considera como sua 
cidade natal. 

“Tenho 45 anos, sou formado em Administração 

de Empresas e, antes de inserir-me na atividade 
do transporte, fui militar. Até hoje carrego 
muitos conceitos aprendidos na caserna que 
uso em minha vida profissional e pessoal. Sou 
um tradicionalista de coração, estando à frente 
da patronagem do CTG (Centro de Tradições 
Gaúchas) Gaudérios da Saudade, na cidade de 
Estância Velha, no cargo de vice-patrão (em 
termos administrativos, vice-presidente), enti-
dade a que eu e minha família sentimos orgulho 
de pertencer, pois, na atual conjuntura, é um dos 
melhores lugares pa ra se fre quentar, em virtude 
do am biente, com princípios (edu ca ção, postura, 
vestimentas...) que não foram perdidos. 

Nas horas de folga, pratico futsal, ando a cavalo 

Gustavo Galvão é o
Gerente da filial de 
Santa Maria

O terminal de Santa Maria foi inaugurado em outubro de 2012

A filial de Santo Ângelo conta com 11 colaboradores

Simone Andres é a Gerente
de Santo Ângelo
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Mesmo prevalecendo seu 
jeito típico do interior, a 

Capital dos Calçados está sem-
pre nos holofotes da indústria e 
do agronegócio dentro e fora do 
País. 

É em Franca que a moder-
nidade e o progresso encontram 

a simplicidade. Também é ali 
que se fabricam os melhores 
calçados da América Latina e 
que se produz café de pro-
cedência, além de ser referência 
do basquete nacio nal. Franca, 
cidade a 400 km de São Paulo, é 
um município de clima bom e 

*Monica Martins Carvalho

Franca (SP)
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A cidade de Franca possui pouco mais de 340 mil habitantes

Capital dos calçados

Franca (SP)
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através de fortes projetos de ajuda 
e incentivo”, disse.

Entre esses projetos, o prefeito 
Ferreira citou o Fórum Franca é 
D+ (com participações de todos os 
segmentos), a Sala do Empre en-
dedor, o trabalho do Banco do 
Povo Paulista e as facilidades na 
concessão de empréstimos, com 
outros canais para forma liza-
ção, via MEI (Microem preen dedor 
Individual).

 “Esses canais estão ajudando a 
impulsionar ainda mais o cresci-
mento da cidade. Implantamos 
tam bém a Escola Municipal Pro-
fissio nalizante, que reúne os cursos 

do programa Caminho para o Em-
prego. Por esse projeto, propi cia-
mos formação em cursos de ca-
pacitação para mais de 40 mil 
pes soas”, explicou o prefeito.

No tocante à logística de in-
fraestrutura, Ferreira destacou a 
parceria entre o município de 
Fran ca e o Estado na construção 
do novo sistema de captação de 
água do Rio Sapucaí, com inves-
timentos de R$ 250 milhões, de 
modo a garantir o abas tecimento 
de água pelos próximos 30 anos.

“Dados divulgados recente-
men te mostram que nossa ci-
da de tem o melhor sanea mento 

básico do Brasil, o que 
significa mais qua lidade 
de vida para a nossa po-
pulação. Somos a cidade 
que mais gera empregos 
no interior do Esta-
do. Além disso, a moder-

nização do anel viário e das 
rodovias que cercam nossa ci-
dade representa investimentos 
que vão intensificar o cres ci-
mento e atrair mais inves ti do-
res”, revelou. 

Calçados: de Franca 
para o mundo

Tidos como referência mundial 
em conforto, qualidade, tecnologia 
e design, os calçados mas culinos 
de Franca são fabricados por em-
presas que comercializam seus 
produtos para os principais im-
portadores globais.

 São mais de 30 países com-
pradores, com receitas superio-
res a US$ 120 milhões (2010). 
Atualmente, a produção se des-
tina ao mercado interno. Como 
lembrou Silveira, na década de 
1950, com a aceleração da in-
dustrialização e do consumo no
País, a indústria de couros e cal-Manoel Messias, Gerente da 

Braspress de Franca

A filial de Franca foi inaugurada em outubro de 2010

Franca (SP)
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gerados anualmente entre 2002 
e 2014, o último resultado parcial 
de janeiro e fevereiro mostra que 
Franca foi a primeira cidade do 
País em geração de emprego. 
Ainda de acordo com o CAGED, a 
cidade fechou o bimestre com 
saldo positivo: 4.631 contratações.

 A cidade já chegou a ter 
metade da geração de emprego 
representada apenas pela indús-
tria, mas as últimas pesquisas 
revelam que os demais setores 
também vêm crescendo.

Deyvid Alves da Silveira, Di-
retor Municipal de Indústria, Co-
mércio e Serviços, divulgou levan-

ta mento apontando que nos últimos cinco anos 
houve aumento da participação dos se tores de 
serviços e comércio.

Segundo ele, essas áreas vêm demandando maior 
número de trabalhadores, apresentando uma eco-
nomia sustentada por três setores, e não apenas um, 
como antiga mente. “O setor de con fecção também 
vem se sobres saindo, o que resulta em uma economia 
bem mais diver sificada e forte”, disse.

Novos canais de incentivo 
propiciam a diversidade

Franca mantém seu ritmo de crescimento com a 
indústria só lida, mas outros segmentos tam bém se 
destacam de forma para lela. Projetos executados 
pelo Po der Público, associações e enti dades, como o 
Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequena 
Empresas), por exem plo, vêm impulsionando áreas de 
confecção de roupas íntimas e calçados femininos.

 Para o prefeito Alexandre Au gusto Ferreira 
(PSDB), a cidade dei xou de ser província há al-
guns anos e vem ganhando notoriedade no 
interior do Estado.

 “Esse deve ser um trabalho constante de todos 
nós: mostrar mos a grandeza de nossa cidade, que tem 
clima agradável e boas oportunidades para todos. De 
nos sa parte, através da Secretaria de Desen volvimen-
to, esta mos atuan do em consonância com o Sebrae, 

 Alexandre Ferreira, prefeito de Franca, comemora bons índices da cidade

terra fértil, com um povo trabalhador e acolhedor.
Desde outubro de 2010 a Braspress tem filial no 

município, hoje gerenciada por Manoel Messias 
Pereira Lima. A unidade possui uma área de 5.600 
m², sendo 1.450 m² de área construída. O quadro de 
funcionários é com posto por 35 profissionais.

Segundo Manoel, a média de coletas por dia che-
ga a 100, e as entregas giram em torno de 250. “São 
620 despachos por dia da coleta para Franca e 
cidades da região”. O gerente, que começou na 
Organização em 2000, na filial de São José do Rio 
Preto (SP), explicou que a Braspress de Franca 
atinge um raio de 250 km.

“Atendemos a 52 municípios, não só do Estado 
de São Paulo, mas também de Minas Gerais, como 
Passos, São Sebastião do Paraíso e Guaxupé”. Ao 
todo, a unidade de Franca possui 13 veículos.

 Com pouco mais de 340 mil habitantes, a cidade 
se destaca nas estatísticas quando o assunto é 
emprego, especialmente no setor industrial. Os 
últimos dados referentes ao perfil econômico divul-
gado pelo CAGED (Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados) apontam que há 32.198 pessoas 
em empregos formais somente na indústria.

Em segundo lugar, o setor que mais emprega é 
o de serviços/construção civil, com 28.881 contra-
tações, seguido do comercial, com 24.370 em-
pregos formais. 

Com média aproximada de 3 mil empregos 
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por grãos de alta qual idade em 
virtude do relevo, da altitude e da 
temperatura, resul tando em uma 
qualidade muito apreciada e pro-
curada no merca do inter nac ional, 
principal mente na Europa e no 
Japão.

Em Franca se encontra insta-
lada a Cocapec (Cooperativa dos 
Cafeicultores e Agrope cuaristas), 
com mais de 2 mil cooperados. 
Destaca-se entre uma das três 
maiores cooperativas do País em 
recebimento e armazenagem de 
café. Além disso, a produção na 
região de Franca alcança média 
de 1,5 milhão de sacas, repre-
sentando cerca de 25% da produ-
ção do Estado de São Paulo.

 A Cooperativa, além da ma-
triz, possui mais cinco núcleos: 
Capetinga (MG), Claraval (MG),
Ibiraci (MG), Cristais Paulista e 
Pedregulho (SP), reunindo mais 
de 13 mu nicípios em sua área de 
atuação.

 A cidade de Franca também é 
sede da AMSC (Associação dos 
Produtores de Cafés Especiais da 
Alta Mogiana), instituição sem 
fins lucrativos que reúne grandes 
cafeicultores e procura promover 
a cafeicultura de alta qualidade 
na região da Alta Mogiana.

 A entidade atende a nichos 
específicos de mercado, inclusive 
com exportações para o Japão, os 
Estados Unidos e a Europa. A 
cadeia produtiva do café de 
Franca também agrega di versos 
tipos de indústrias e empresas de 
má quinas (tratores, colhei ta dei-
ras, equipamentos e imple men-
tos), comércio e serviços (insumos, 
classifi cadores, assistência técni-
ca e transpor tadoras).

 Frequentemente, delegações 
de compradores de vários países 
visitam a cooperativa, as tor re-
fadoras, os entrepostos e os 
comerciantes em geral para fe-
char contratos que garantam a 
compra de cafés arábicas da Alta 
Mogiana. Também são realizados 
regularmente eventos (feiras, 
seminários e palestras).

 Com a recente conquista do 
Selo de Procedência do Café – Alta 
Mogiana, Franca passou a figurar 

como a única cidade do País a 
possuir dois selos de procedência 
para áreas em plena atividade (de 
calçados e café).

Potencial Educacional

Franca também é um impor-
tante centro de produção e di fusão 
de conhecimento tecno lógico, 
atrain do investimentos com a 
instalação de dezenas de peque-
nas empresas da própria cidade e 

Em Franca são fabricados um dos melhores calçados da América Latina

A COCAPEC conta com mais de 2.000 cooperados
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çados desenvolveu-se, fazendo de Franca o prin-
cipal polo calçadista do País.

No município e em várias ci dades limítrofes, 
formou-se uma aglomeração de indústrias de 
produtos de couros e calçados que conseguiu obter 
ganhos de produtividade, inovação e competitividade. 
Investimentos foram feitos em treinamento de mão 
de obra, prestação de serviços especializados e 
geração de informação.

 A indústria de calçados e ramos correlatos – como 
curtumes, máquinas industriais, artefatos de bor-
racha, acabamento para calçados, entre outros – 
representam 49% da economia. O Sin difranca (Sindi-
ca to da Indústria de Calçados de Franca) identificou 
no município um total de 1.015 indústrias formalizadas 
em um universo de 1.852 esta bele cimentos da cadeia 
pro dutiva coureiro-calçadista. 

Desse total, 28% são de fornecedores de matéria-
prima e insumos para a produção de calçados e 
artefatos de couro, 46% de produtoras e 26% de pres-
ta doras de serviços terceirizados de produção para 
as indústrias de calçados.

Para incrementar e impul sio nar o setor, todos 

os anos os empresários coureiro-calçadistas do 
município partici pam das prin ci pais feiras do ra
mo no País, co mo a Couromoda e a Francal, reali-
zadas em São Paulo (SP), e a Fenac e a Fimec, pro-
movidas em Novo Hamburgo (RS).

No intuito de incentivar o mer cado, a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento de Franca dirige a 
Incubadora de Empresas e de Bancas de Pesponto, 
oferecendo vagas para os que fabricam cal çados no 
município.

 Segundo Luiz Antônio Cintra Filho, gerente de 
Ser viço da Incu badora, o projeto seleciona em pre-
endedores da área indus trial, de pesponto e cabedais 
para po derem utilizar a estrutura. O espaço físico 
conta com 110 m2, re cepção, telefone, internet, água, 
energia elétrica e com pressor de ar, além de consul-
torias em diver sas áreas, sem nenhum custo.

 Relevo, altitude e temperatura 
em favor do café

Na região de Fran ca perma nece, ainda, a cadeia 
produtiva do café. O tipo produzido na cidade é formado 

O Sindifranca identificou 1.015 indústrias formalizadas no universo de calçadistas
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em presários de vários seg-
mentos pu deram conferir as 
formas de apoio e patrocínio ao 
projeto. “Que remos contar essa 
história da produção do calçado 
de Fran ca, da qual fazem parte 
todas as empresas e entidades 

Tec  nológico terá diferentes módu-
los, como Contabilidade, Control a-
doria, Marketing & Vendas, Esta-
tís ticas, Engenharia de Produção e 
Tecnologia da Informação. 

Para ele, o Curso destina-se prio-
ritariamente a funcionários da in-
dús tria calçadista e forne ce dores. 
“Seremos bastante trans  parentes 
no processo de seleção dos can di-
datos inscritos”, explicou. 

As aulas serão ministradas de 
segunda a sexta-feira na sede do 
Sindicato. 

Cidade também terá livro 
sobre a história do calçado

O Sindifranca está com um 
projeto em andamento para a 
elaboração de um livro sobre a 
história do calçado da cidade. 
Baroni Neto, diretor-geral da BB 
Editora, que irá produzir a obra, 
reuniu-se com Carlos Antônio 
Barbosa Cortez, vice-presidente 
da entidade, e Carlos Arantes, se-
cre tário municipal de Desen vol-
vimento de Franca, com o obje-
tivo de definir alguns critérios 
pa ra o trabalho. 

Na ocasião, foram apre se nta-
dos livros já editados pela em-
presa que servirão de modelo e 
inspiração para o do calçado. 

“Temos muito orgulho de nos-
so portfólio, com obras que con-
tam a história de grandes per so-
nalidades do esporte, como Ayr ton 
Senna, e de clubes consagrados, 
como o Corinthians – tudo feito 
com a chancela de empresas e 
entidades de grande credibilidade, 
como o Instituto Ayrton Senna”, 
disse Neto.

No encontro, cerca de 30 

da cidade”, disse o diretor. 
Carlos Cortez ressaltou que a 

edição de um livro sobre a his-
tória do polo francano será uma 
im portante ferramenta pa ra a 
divulgação da cultura e da 
história calçadista. 

Fachada da Faculdade de Direito de Franca

A cidade possui mais de dez instituições particulares de ensino
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também vindas de ou tras, for madas por ex-
estudantes de Cur sos de Tecnologia ofe recidos por 
instituições de ensino locais.

 O município abriga duas uni versidades: a Unesp 
(Universidade Estadual Paulista), com opções de
quatro cursos de graduação e 800 graduandos, e a 
Unifran (Universidade de Franca), com mais de 50
cursos de graduação e tecnológicos.

A cidade conta ainda com o Centro Universitário 
Municipal de Franca (Uni-FACEF), com a Faculdade de 
Direito de Franca, a Fa culdade Pestalozzi e a Fatec 
(Faculdade de Tecnologia), além de Etec’s (Escolas Téc-
nicas), como a unidade Professor Carmelino Correa 
Júnior (Colégio Agrícola), e mais de dez instituições par-
ticulares de ensino.

 Sebrae de Franca deve prestar até 6.300 
atendimentos em 2015

Gerenciado por Rogério Volpini, a regional do 
Sebrae de Franca presta diversos tipos de aten-
dimentos para pessoas físicas e jurídicas. Neste 
ano, a meta é atender a até 6.350 pessoas. Segundo 
Volpini, 19 cidades da região estão no raio de 
abrangência da unidade.

“Nossos atendimentos são feitos em Batatais, 
Nuporanga, São Joaquim da Barra, Ituverava e 
Pedregulho, entre outros municípios paulistas, e 
consistem normalmente em consultorias, cursos, 

palestras, missões empresariais e programas como 
o Empretec, o ALI (Agentes Locais de Ino vação), bem 
como incentivos, como o Prêmio Sebrae Mulher de 
Negócios e o Prêmio MPE Brasil”, disse ele.

 A atuação do Escritório Regional concentra-se 
nas áreas de comércio, serviço, indústria e agro-
negócios. Segundo o Gerente, Franca tem uma for-
te base no setor calçadista, que gera empregos 
diretos e indiretos, mas outros áreas de atuação 
também se destacam. 

Franca terá universidade 
para gestão de calçados

O município de Franca passará a contar com o Ins-
tituto Cidade do Calçado, universidade calça dista vol-
tada a quem não tem condições de fazer um curso 
superior e pretende aprimorar o desen vol vi mento do 
trabalho nas fábricas do setor na cidade. O Instituto 
iniciará suas atividades com 240 vagas. 

As aulas, segundo o crono gra ma do Sindifranca 
(Sindicato da Indústria de Calçado de Franca), devem 

começar no segundo se mestre 
deste ano. O investimento es ti-
mado para a universidade é de R$ 
1,4 milhão, em recursos da União, 
do Governo do Estado e das 
indústrias. 

Gratuito, o Curso Tecnológico 
de Gestão tem como público alvo 
aqueles profissionais do chão de 
fá brica. Os mó  veis e o ma terial de 
apoio foram pro por cionados pela 
Secretaria de De  sen vol vi men to 
Eco nômico, e os pro fessores se-
rão contra tados por meio de con-
vênio com a Prefeitura. 

Segundo Giuliano Spinelli Gera, 
presidente do Instituto, o Curso 

Nota: o agronegócio representa 5.713 empregos na cidade

Confira no quadro a seguir:q g

Gerente regional do Sebrae Franca, Rogério Volpini
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“O livro vai consolidar e resgatar quase 200 anos 
de luta da indústria em nosso município, um pro-
cesso muita vezes artesanal, ligado ao talento de 
nossos trabalhadores”, disse.

O lançamento do livro está previsto para no 
máximo o final de 2015. Além de entrevistas 
com trabalhadores, haverá registros em arquivos 
audiovisuais. 

Histórico da cidade

No ano de 2012, o Sindifranca recebeu do INPI 
(Instituto Nacional de Propriedade Industrial) a 
Certificação de Indicação de Procedência do Calçado 
de Franca, que reconhece a tradição, a história e a 
cultura local na produção de calçados.

Nos dias atuais, o Sindicato busca apoio es-
tra tégico do Sebrae – Nacional e Estadual – para 
a im plantação do credenciamento das indústrias 
e a inserção do selo nos calçados produzidos em 
Franca.

Para ser credenciada, a empresa deve atender 
aos requisitos estabelecidos no Regulamento de 
Uso, que implica a garantia da qualidade do produto, 
bem como a conformidade da empresa com as leis 
e normas vigentes. 

Ana Teresa Arruda Rocha, Gerente de Negócios 
do Sindifranca, salienta que o conceito da Indicação 
de Procedência consiste em garantir ao consumidor 
a origem do produto, por meio de um processo de 
rastreabilidade. “Esse processo permite que o 
consumidor tenha acesso às informações do 
produtor como garantia de diferenciação do 
produto”, explicou a gerente.

 Para a realização de todo esse processo, é 
preciso manter um site para rastreabilidade por 
meio de QRCode (código de barras bidimensional). 

Assim, o selo presente nos calçados de Franca 
será dotado de dispositivo que permite um link com 
o site da Indicação de Procedência do Calçado de 
Franca, de modo que o consumidor acesse a página 
específica da indústria que produziu aquele calçado, 
com fotos e informações sobre produção, infra  
estrutura e história da empresa.

Franca fica a 400 km de São Paulo

A cidade possui quase 200 anos de história
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Vânia Alves 
Garção Cunha
Supervisora Administrativo-Financeira 
na Filial Três Lagoas (MS)

“Tenho orgulho de fazer parte desta fa-
mília!”. A declaração entusiasmada é de Vâ-
nia Alves Garção Cunha, de 32 anos, Super-
visora Administrativo-Financeira da Filial da 
Braspress em Três Lagoas (MS). Os anos de 
trabalho na Organização foram marcados 
por duas promoções, o que, para ela, repre-
sentaram ações de reconhecimento do seu 
trabalho.

Vânia é casada com Ricardo Cunha, que 
trabalha em uma empresa de embalagens 
como Coordenador Industrial. Há cinco anos, 
quando eles haviam acabado de se casar e 
ela ainda trabalhava na área administrativa 
de uma indústria, Ricardo foi transferido de 
Sorocaba (SP) para Três Lagoas.

 Ao chegar à nova cidade, já formada em 
Gestão Financeira, Vânia buscou aprimorar 
seus conhecimentos através de cursos. “Eu 
entendia que o mercado de trabalho é di-
ferente de uma cidade para outra. Logo fui 
contratada como recepcionista no ano de 
2010. 

Depois de três meses, foi promovida a Assistente 
Administrativo-Financeira e hoje exerce o cargo de 
Supervisora do mesmo setor. “Sou grata a Deus pelo 
meu trabalho, por fazer parte desta companhia”.

A rotina da Supervisora é agitada. “Quando che-
go, leio os meus e-mails, faço lançamentos, acom-
panho pagamentos de fornecedores, orçamentos, 
manutenção predial. Também acompanho a rotina 
dos colaboradores, realizo as tratativas referentes 
ao ponto eletrônico e outros assuntos”, contou.

Para Vânia, a família é a base de tudo. Ela disse 

 Aos 32 anos, Vânia é casada e tem uma filha

que sempre teve o apoio dos familiares e que, de-
pois do nascimento da pequena Laiza, de um ano 
e meio, teve de aprender a difícil tarefa de conciliar 
trabalho e família.

 “Não é nada fácil, mas com paciência tudo vai 
sendo resolvido, e hoje, através do meu trabalho, 
estou realizando grandes sonhos”. Atualmente, 
Vânia dedica todo o seu tempo livre à filha e, quan-
do possível, aos amigos e familiares, que vivem em 
Sorocaba.

Nossa gente
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Cleide Aparecida 
Silva Almeida
Encarregada de Tráfego no CAOB (Centro de 
Apoio Operacional Braspress) de Barueri (SP)

Aos 30 anos de idade, Cleide Aparecida Silva Al-
meida é Encarregada de Tráfego do CAOB (Centro 
de Apoio Operacional da Braspress) em Barueri. 
Nascida em Osasco, vive na cidade há 20 anos e 
trabalha na Organização há dez.

Cleide está há dez anos na Braspress

“Entrei na Braspress em 2005 
como Conferente de CD (Centro de 
Distribuição) e tive muitas oportuni-
dades e promoções – tanto que fui 
promovida a Assistente de Pendên-
cia, depois a Encarregada de Pendên-
cia e hoje sou Encarregada de Tráfego. 
Meu trabalho sempre foi reconheci-
do”, afirmou ela. 

Hoje, Cleide cuida diretamente de 
70 colaboradores, entre motoristas, 
controladores, conferentes, ajudan-
tes e agregados. Segundo ela, todos 
formam uma equipe eficaz e produ-
tiva, responsável por toda a parte de 
coletas e entregas do CAOB Barueri.

Um fato marcante para a colabo-
radora foi uma operação que acon-
teceu no fim de semana do Dia das 
Mães em 2010, quando foi preciso 
descarregar e carregar aproximada-
mente 50 carretas, e toda a equipe já 
estava muito cansada.

 “Nessa ocasião, nosso Diretor, o 
Sr. Luiz Carlos Lopes, com toda a sua 
simplicidade, carregou os volumes 
junto conosco, lado a lado. Essa atitu-

de da parte dele nos deu mais ânimo e motivação 
para atingir a meta”, relatou. 

Ela é mãe de Júlia, de 4 anos, e vive com a mãe, 
Maristela, e o tio Rosalvo. “Eles são tudo para mim, 
são meus exemplos de vida”, disse. 

“Minha família tem muito orgulho do trabalho 
que desenvolvi, pois sabem que foi um grande de-
safio – ainda mais por estar em uma área em que 
os homens são a maioria. Tenho muito orgulho de 
exercer este cargo”, acrescentou.

Na sexta-feira, depois do expediente, Cleide 
gosta de curtir um happy hour com os colaborado-
res com quem trabalha. O sábado e o domingo ela 
reserva para curtir com a filha e a família. “Adoro 
almoço em família, casa cheia”, finalizou.
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Valnilde Lopes
Encarregada Administrativo-Financeira 
na Filial de Teresina (PI)

Acompanhar toda a parte de compras, 
contas a pagar, atendimento ao cliente, ma-
nutenção predial, suporte ao Gerente e aos 
colaboradores, ajudando no controle das 
rotinas trabalhistas, bem como em toda a 
área de Recursos Humanos, Departamento 
Pessoal e Almoxarifado. Tudo isso faz par-
te da rotina de Valnilde Lopes, de 44 anos, 
Encarregada Administrativo-Financeira da 
Filial da Braspress em Teresina (PI).

Valnilde foi convidada a integrar o time 
da Braspress em Teresina em dezembro de 
2002. “Nessa época, havia menos de dois 
meses que eu tinha me desligado do meu 
primeiro emprego, no comércio local, onde 
trabalhei por quase 13 anos. No dia 3 de 
março de 2003, a nossa filial foi inaugura-
da, e fui admitida como Encarregada Admi-
nistrativo-Financeira, cargo que exerço até 
hoje”, afirmou. 

Para converter seus esforços em resulta-
dos, Valnilde sempre trabalhou com bastante 
responsabilidade e dedicação, dois quesitos 
que, para a colaboradora, devem andar juntos. 
Para enriquecer e aprimorar seus conhecimen-
tos, há quatro anos se formou em Administração. 
“Isso me ajudou bastante; foi o mesmo que unir 
o útil ao agradável, pois durante toda esta traje-
tória pude transmitir o que aprendi de melhor e 
retribuir a Organização da qual faço parte”, acres-
centou.

Hoje casada e mãe de uma estudante de 17 
anos, Valnilde começou a trabalhar ainda muito 
jovem, conquistando sua independência finan-
ceira antes até de atingir a maioridade. Por isso, 
sua profissão sempre foi vista pelos familiares 

Valnilde é formada em Administração

como uma extensão que construiu e contribui 
para o sustento da família.

“Agradeço a família Braspress pelo conheci-
mento adquirido neste ramo fantástico que é o 
transporte de cargas. Digo a todos os que con-
tribuíram com o crescimento da nossa filial e aos 
que aqui ainda estão, para nunca esquecerem: a 
união faz a força!”, finalizou.

Nossa gente
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Jaqueline Serra
Supervisora Operacional na 
Filial Três Lagoas (MS) 

“Cada dia na Braspress é um novo desafio, uma 
nova experiência. Tenho muita satisfação por ter 
chegado aonde cheguei”. A afirmação é de Jaque-
line Serra, de 29 anos, Supervisora Operacional da 
Filial da Braspress em Três Lagoas (MS). A história 
de Jaqueline é marcada por desafios e superações. 

“Conheci a Braspress em 2010 através de um 
colega da faculdade que havia sido selecionado 
para a área Operacional. Ele me informou que 

havia uma vaga para Assistente Financeiro”. Cin-
co anos antes, Jaqueline sofreu um acidente de 
moto que a fez perder parte do pé direito, um dia 
antes de ser registrada em outra empresa. Ela 
estava no segundo mês de gestação e, durante 
os seis meses seguintes, dependeu de cadeira de 
rodas e da ajuda da família para realizar tarefas 
básicas. Com o apoio dos familiares, conseguiu 
se recuperar.

Dois anos após o acidente, ela retomou os estu-
dos, cursando Logística – setor que estava em al ta 
em Três Lagoas. “Conheci a Braspress e posso afir-
mar que este emprego mudou muitas coisas na mi-
nha vida”, relatou. Jaqueline atuou como Assistente 
Financeira por três meses, depois dos quais foi pro-
movida a Supervisora Operacional. “Admito que tive 
muito receio, por ser um grande passo. Eu não tinha 
experiência; então, seria tudo ou nada”, porém a em-
presa e a família, vendo o potencial da colaboradora, 
a incentivaram, e ela aceitou a posição.

Hoje, a rotina de Jaqueline é movimentada. 
“Inicio meu dia acompanhando os e-mails. Car-
regamos os veículos da distribuição e alinhamos 
as coletas da região. Em sequência, trabalhamos 
a importação. Acompanho as liberações fiscais, e 
nosso atendimento faz um trabalho diário minu-
cioso, que conta com o meu acompanhamento e o 
meu suporte no que for necessário”, completou. 

 A Supervisora afirmou que sua rotina é bem 
conduzida graças à equipe que está diante dela. 
“Aqui, em Três Lagoas, temos pessoas extraordiná-
rias, que se dedicam para fazer acontecer’’, disse.

Jaqueline é casada há 12 anos com Valdeir Serra, 
com quem tem um filho de 9 anos, o Paulo Vitor, e é 
vizinha da mãe, Maria Aparecida, que a ajuda a cui-
dar da família. Em seu tempo livre, Jaqueline gosta 
de estudar, ir à igreja, sair com a família e ler. 

“Sem sombra de dúvidas, o que me marcou 
profundamente foi a confiança lançada em uma 
pessoa que não tinha nada a oferecer, a não ser a 
vontade de crescer. Espero ter sempre a confiança 
depositada em mim!”, encerrou.

Jaqueline superou os desafios e hoje é 
Supervisora Operacional
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Opinião

Ficou pronto,   
está obsoleto!

*Décio Moreno é Diretor de Tecnologia da Informação (TI)

Nenhum software pode ser considerado eterno. A Tecnologia 
da Informação (TI) muda a todo tempo; basta ficar pronto para 

já estar obsoleto – fator que deve, portanto, ser primordialmente 
considerado no projeto de um novo software.

É isso o que fazemos na Braspress quando adotamos 
medidas proativas para evitar a obsolescência prematura do 
software, principalmente com incentivo à criação por parte das 
áreas envolvidas com sua utilização. 

Para aprofundarmos o assunto, vamos lembrar que 
obsolescência é a condição de um produto ou serviço que deixa de 
ser útil, mesmo estando em perfeito estado de funcionamento, 
devido ao surgimento de um produto tecnologicamente mais 
avançado.

Em alguns casos existe a chamada obsolescência pro-
gra mada, em que o produtor planeja propositadamente de-
senvolver, fabricar e distribuir um produto para consumo de 
forma que se torne obsoleto ou não funcional especificamente 
em determinada data ou por tempo de funcionamento, de modo 
a forçar o consumidor a comprar a nova versão.

Obsolescência percebida é uma forma de reduzir a vida útil 
dos produtos que ainda são perfeitamente funcionais e úteis. Os 
fabricantes lançam produtos com aparência inovadora e mais 
agradável, além de pequenas mudanças funcionais, dando um 
aspecto de ultrapassados aos produtos antigos. Dessa forma, 
induzem o consumidor à troca. Um bom exemplo é a moda, 
que se altera para estimular a frequente aquisição de novos 
modelos.

Podemos pensar dessa mesma maneira no caso dos 
produtos para os sistemas computacionais. No caso de um 
software, a vida útil acaba quando ele se torna obsoleto ou não 
se presta mais à sua função, embora isso não signifique que 
deixará de ser utilizado.

Se consultarmos os especialistas em TI podemos ver alguns 
sintomas da obsolescência:

• dificuldade de conseguir recursos para manutenção ou 
evolução (sejam recursos tecnológicos ou humanos);

• dificuldade crescente de realizar pequenas manutenções 
(qualquer manutenção no software, por menor que seja, gera 
manutenções “em cascata”, aumentando o risco de problemas 
e o custo);

• limitação da flexibilidade da empresa pelo software (devido 
às suas características – e custo –, o software não permite que 
a empresa evolua ou se adapte a novas condições de mercado);

• custo de execução e manutenção muito alto com relação a 
outros softwares mais modernos.

Quando um ou mais dos sintomas acima se tornam 
marcantes, é necessário investir em uma nova solução ou em 
uma melhoria da solução existente.

O fator mais crítico deste processo é o humano, pois não 
basta ter a tecnologia e os equipamentos mais modernos se 
quem os utiliza ainda tem em mente uma visão “obsoleta”.

Um dos pontos mais importantes da questão reside no 
investimento de capital. Esse indicador, no caso de de sen-
vol vimento de um software, é muito alto, devido à mão de 
obra especializada, assim como a infraestrutura. O maior in-
vestimento a ser considerado (mas normalmente deixado de 
lado) refere-se à adaptação da empresa e de seu pessoal, à 
mudança de processos e de paradigmas.

Quando o software está pronto, as áreas estratégicas da 
empresa, em conjunto com a TI, já devem considerá-lo obsoleto 
e começar a pensar nas suas novas funcionalidades, que, se 
feitas de maneira consistente e em curtos espaços de tempo, 
podem equilibrar o seu TCO (do inglês Total Cost of Ownership 
– Custo Total de Propriedade) e o seu ROI (do inglês Return On 
Investment – Retorno do Investimento).

Quando o Retorno do Investimento efetivo é alcançado, 
significa que “já se pagou”, ou seja, que as previsões se con-
cretizaram. Nesse momento, deve-se acompanhar aten ta-
mente o TCO para saber se ainda está válido, o que pode gerar 
lucro com a continuidade de sua vida útil.

“O Custo Total de Propriedade é uma estimativa financeira 
projetada para se avaliarem os custos diretos e indiretos 
relacionados à compra de todo o investimento importante, tal 
como softwares e hardwares, além do gasto inerente de tais 
produtos para mantê-los em funcionamento, ou seja, os gastos 
para que se continue proprietário daquilo que foi adquirido.”

Quando o TCO de um software aumenta proporcionalmente 
aos valores de períodos anteriores, pode significar que atingiu sua 
obsolescência. O TCO engloba vários componentes, entre eles:

• aquisição (ou desenvolvimento);
• manutenibilidade (facilidade de ser modificado);
• disponibilidade (tempo de operação sem interrupção)
• produção (quanto custa para mantê-lo disponível)
Para finalizar, vou parafrasear o Professor Mário Sérgio 

Cortella: “Criar é matar a morte”, investir em desenvolvimento de 
pessoas, em ideias, o que possibilita a todos um maior sucesso 
com menor obsolescência.  
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*Décio Moreno 

Décio Moreno, Diretor de TI da Braspress
 



91Braspress News

Com muito trabalho, a Organi-
zação foi crescendo, conquistando 
espaço no mundo do transporte e 
ampliando a frota.

Em 2013 foi instituído o Memo-
rial Braspress com um exemplar 
de cada modelo de veículo antigo 
que a Organização teve, no intuito 
de preservar a história e repassá-
-la aos colaboradores e clientes.

Agora, por serem veículos com 
valor histórico, cinco deles já pos-
suem placa preta, ou seja, por 
terem mais de 30 anos de uso, 
estão o mais próximo possível do 
veículo original, tornando-se veí-
culos de colecionador. 

Criada após a publicação da 
Resolução n.º 56 do CONTRAN 
(Conselho Nacional de Trânsi-
to) em 21 de maio de 1998, 
ca da placa preta conquistada 
é reconhecida por diversas au-
toridades, como CONTRAN e 
os Ministérios da Justiça e dos 
Transportes, que regulamen-
tam uma legislação própria 
para veículos antigos.

Para um veículo conseguir a 
placa preta, é necessário passar 
pela avaliação de um clube cre-
denciado pelo DENATRAN (De-
partamento Nacional de Trân-
sito) ou pela FBVA (Federação 
Brasileira de Veículos Antigos).

As peças precisam ser originais, 
porém, como muitas já não são 
mais fabricadas, os clubes exigem 
no mínimo 80% de peças originais.

O veículo precisa estar em bom 
estado de conservação em pelo 
menos 70%, não podendo apre-
sentar muitas partes sem pintura 
ou enferrujadas. Além disso, deve 
estar limpo e não pode ter nenhu-
ma modificação mecânica.

Por isso, para conseguir a per-
missão para cada placa pre ta, a 
Braspress contou com a equipe 

O LS1519 também recebeu a placa preta
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O Mercedes-Benz L608  levou quatro meses para ser restaurado

de Manutenção de Frota para fa-
zer o processo de restauração.

Veículos do Memorial

Mercedes-Benz L608: como 
estava equipado com uma carro-
ceria aberta, foi necessário com-
prar uma nova, do tipo baú, que 
era utilizada em 1977. Por ser o 
primeiro veículo a ser reformado, 
os trabalhos levaram quatro me-
ses para serem finalizados.

Kombi: teve a restauração fei-

ta em dois meses, pois, além de a 
equipe já estar no ritmo, também 
houve a facilidade de se encon-
trarem as peças originais a serem 
substituídas.

Mercedes-Benz L1113 e LS1519: 
foram restaurados ao mesmo 
tempo, com demora de três me-
ses. O LS1519 exigiu um esforço 
extra da equipe, pois muitas das 
peças que necessitavam ser subs-
tituídas já não eram facilmente 
encontradas no mercado de auto-
peças. Foi então necessário um ár-
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Veículos do Memorial
Braspress recebem Placa Preta

Cinco veículos do Memorial Braspress já es-
tão com placas pretas de colecionador. Quatro 

de les receberam o diferencial recentemente.
A Braspress foi fundada no dia 1.º de julho 

de 1977 por Urubatan Helou, Diretor Presidente, 
com uma Kombi, um caminhão Ford F350 e duas 
linhas telefônicas. Na ocasião, Urubatan Helou 
convidou Milton Petri, atual Diretor Vice Presiden-
te, para ser seu sócio. 

Frota
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O veículo número 1 da Braspress foi o primeiro a
receber a placa preta

O Urubavan faz parte de um projeto iniciado em 2005
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duo trabalho para consegui-las 
– algumas, inclusive, tiveram de 
ser fabricadas manualmente, 
como no caso dos bancos.

Mercedes-Benz L1113, de 
1971: veículo n.º 1 que a Bras-
press sempre manteve restau-
rado, voltado para a divulgação 
da Organização.

O Mercedes-Benz 710, veí -
culo nº 1.000 da Braspress, 
também faz parte do Me-
morial, porém, como não tem 
mais de 30 anos, não recebe 
placa preta, mas conta com 
uma homenagem no final do 
chassi: 775577, em referência 
ao ano de fundação da Orga-
nização: 1977.

Mercedes-Benz 712 Atilis: 
Mais conhecido como Uru-
bavan (SETCESP Urbano) faz
parte de um projeto inicia-
do em 2005 por iniciativa 
do Diretor Presidente da 
Braspress, Urubatan Helou, 
quando presidia o SETCESP 
(Sindicato das Empresas de 
Transportes de Cargas de 
São Paulo e Região).

Por isso, o veículo levou 
esse nome de Urubavan em 
homenagem a Urubatan He-
lou. O SETCESP Urbano foi 
lançado pela Mercedes-Benz 
no dia 20 de junho de 2007. A 
Braspress recebeu a primei-
ra unidade do novo veículo 
criado com um novo conceito 
de abastecimento urbano.

O projeto do veículo foi 
aperfeiçoado para atender às 
restrições dos veículos de car-
ga na cidade de São Paulo (SP). 

Frota

92 Braspress News A Braspress foi fundada em 1977 e a Kombi já fazia parte da Organização

O Mercedes-Benz L1113 foi restaurado em três meses

O veículo número 1.000 da Braspress faz parte do Memorial
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Também, agradeço a especial atenção em 
enviar exemplares da revista trimestral  
Braspress News na qual nossa presença na filial 
de Belo Horizonte foi registrada. Os alunos que 
participaram e receberam a revista sen tiram-se 
ainda mais honrados pela opor tu nidade de 
contato com uma empresa do porte e estrutura 
da Braspress. Aqui na UFOP a comunidade 
acadêmica, em geral, está im pres sionada com a 
forma como fomos rece bi dos e a atenção 
dispensada... As parcerias dos mais diversos 
níveis entre a iniciativa privada e as instituições 
de ensino e pesquisa são sempre muito positivas.

 Gostaria de me desculpar por demorar tan to 
a enviar este agradecimento. Peço mil des culpas, 
mas infelizmente por estar envol vida com 
projetos do meu doutorado estive por al gum 
período fora e apenas essa semana estou 
conseguindo ajustar as atividades.

Foi um grande prazer manter contato com 
você, caso necessitem de algo estaremos à 
disposição.

 
Saudações cordiais,

Hélida Norato, 
Professora do DEENP - Departamento de  

Engenharia de Produção do Instituto de Ciências 
Exatas e Aplicadas, Universidade Federal  

Ouro Preto (MG) – Campus João Monlevade

Senhor Urubatan,

Fico orgulhoso de saber que temos pessoas 
como o senhor, engajado nessa luta contra as 
drogas.

Mais orgulhoso ainda de fazer parte desta 
empresa, que vem lutando para o bem da 
sociedade em geral, abrindo os olhos dos nossos 
companheiros contra esse mal que vem 
destruindo famílias inteiras.

Li os livros e adorei, tudo explicado de ma neira 

simples e sem rodeios, mas com um cuidado de 
pai ao falar sobre o assunto.

Morri de inveja, no bom sentido. Gostaria 
muito de que essa palestra fosse ministrada 
aqui, na Filial Rio.

Parabéns pelo projeto, que tanto renovou 
minha esperança e confiança nesta empresa.

Obrigado em nome de todos os que receberam 
esse livro.

Grato.

Atenciosamente,

Everaldo Gonçalves,
Supervisor Operacional
Filial Rio de Janeiro (RJ)

Prezado Diretor Presidente, 
Urubatan Helou,

Venho por meio desta prestar meus agra-
decimentos pelo livro, cartilha e foto do lan-
çamento da campanha, bem como por sua afa-
bilidade em prestar informações funda mentais. 
Neste ensejo, informo-lhe que o SETCARCE se 
encontra de portas abertas.

Por ser um tema relevante e atual, já estou 
tratando sobre o assunto com o Sr. Manoel 
Nunes Nogueira, Coordenador do Núcleo de 
Prevenção do Centro de Re fe rência sobre 
Dro gas do Estado do Ceará e ex-presidente 
deste Sindicato.

Aproveito a oportunidade para renovar 
meus protestos de respeito e consideração.

Cordialmente,

Clóvis Nogueira Bezerra, 
Presidente do SETCARCE (Sindicato das 

Empresas de Transportes de Cargas e 
Logística do Estado do Ceará),

Fortaleza – CE

Cartas
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Prezado Senhor Urubatan, boa tarde.

Ficamos muito lisonjeados por mais uma 
vez participarmos desse importante veículo 
de comunicação corporativo que é a revista 
Braspress News, que retratou a viagem 
técnica feita a Nova Iorque pelo SETCESP
(Sindicato das Empresas de Transporte de
Cargas de São Paulo e Região).

Não podemos deixar de registrar que a 
organização da viagem, transcorrida de forma 
impecável, foi feita por Tayguara Helou, nosso 
Vice Presidente, que deu uma nova dinâmica 
a essas viagens, as quais têm subsidiado de 
forma satisfatória as ações da nossa 
Diretoria.

Atenciosamente, 

Manoel de Sousa Lima Junior,
Presidente do SETCESP (Sindicato das 

Empresas de Transporte de Cargas 
de São Paulo e Região, 

São Paulo (SP)

Caro Pepe,

Acabei de ler seu artigo.  Magnífico.
Retrata bem o estigma do transportador, que 

não é habitualmente tratado como par ceiro. 
Sabe-se de sua necessidade e impor tância, mas 
é sempre o primeiro a se pensar ao impor metas 
de reduções de custos.

Parabéns e grande abraço.

Atenciosamente,

Tadeu Martignon, 
Gerente de Logística da Microservice 

Tecnologia Digital da Amazônia,
Barueri (SP)

Prezados,

Venho agradecer a todos a oportunidade que 
me proporcionaram ao participar dessa visita, 
proveitosa e enriquecedora para o meu TCC 
(Trabalho de Conclusão de Curso).

Fui muito bem recebida pelo Senhor  Leandro e 
pelo Senhor Gentil. Agradeço a palestra do  Gentil, 
um grande conhecedor da área de Transportes.

Atenciosamente,

Mariléia Ferreira, aluna da  
Universidade Anhembi Morumbi,

São Paulo (SP)

Amigo Urubatan,

Obrigado pelo envio da revista Braspress 
News, sempre editada com ótimas informações. 

Parabéns à Sra. Romilda. 

Antonio Siqueira,
Presidente do Sindicato das Empresas de 

Transportes de Cargas do Estado da Bahia,
Salvador (BA)

Prezado Flávio,
Gerente da Filial de Belo Horizonte (MG),

Gostaria de agradecer muito a disponibilidade 
e a oportunidade concedida para realização de 
visita a unidade da Braspress em setembro 
passado. Essa foi uma oportunidade de aula 
prática fantástica!!

Agradeço muito toda equipe envolvida direta 
ou indiretamente. E em especial a você e ao 
Marcello Figueiredo que nos acompanharam de 
forma ímpar do início ao fim da visita.

Enfim, não há palavras para agradecer essa 
oportunidade singular!
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na nossa cidade desde o último dia 27 de 
Abril de 2015, a Seja Semente através dos 
seus voluntários arrecadou roupas, sapatos, 
água potável, produtos de limpeza e prin-
cipalmente alimentos. Já realizamos três 
entregas nas comunidades do Bate Facho, 
Lobato e Curuzu, em que 977 famílias foram 
beneficiadas com cestas básicas, cestas de 
produto de limpeza, kits de roupas mas cu-
linas, femininas, infantis, de cama, mesa e 
banho e água.

A Seja Semente agradece à Braspress, sob a 
gerência de Edilene Freire, pela doação de ali-
mentos para as vítimas das chuvas.

Simone Pires Teixeira - Idealizadora e
 Voluntária do Projeto Seja Semente, 

Salvador (BA)

Denise,

Agradeço-lhes a atenção e parabenizo a 
equi  pe pela Campanha Antidrogas, ação in dis-
pensável ao assunto, pois se trata de algo que 
destrói vidas, famílias.

Obrigada!

Atenciosamente,

Carla Gomes,
Gerente Regional Triângulo Mineiro,

Uberlândia (MG)

Prezados Senhores,

Desejo boa sorte para o novo desafio “Non Stop”, 
na certeza de que iremos superar essa crise e vencê-
la, com trabalho, foco e bons negócios.

Forte abraço e sucesso.

Kleber Rodrigues
M Zanirato Noivas & Black Tie, 

Salvador (BA)

Urubatan,

Belíssima notícia!
Como dito por você em várias ocasiões em 

depoimentos, “uma única vida que seja reen-
contrada já terá válido o esforço e inves ti-
mento na campanha”!

Parabéns pela iniciativa!
É possível imaginar a felicidade dessa 

mãe. É de se emocionar!

Luiz Carlos Lopes
Diretor de Operações da Braspress,

São Paulo (SP)
 

Prezado Senhor Urubatan Helou, 

 Em nome de Lúcia Tourinho, venho 
parabenizar a Braspress pelo crescimento.

Simone Morais,
Setor Financeiro Grupo Acqua,

Salvador (BA)

Caros colaboradores,

 Mais uma missão cumprida. Tenham certeza 
absoluta que, apesar de modesto, este movi-
mento foi de grande ajuda aos que foram as-
sistidos por meio dos donativos enviados as En-
tidades Assistenciais de Uberaba que cito a 
se guir: Lar da Caridade “Hospital do Fogo Sel-
vagem”, Grupo Espírita da Prece de Chico Xa vier, 
Casa de Auxílio do Centro Espírita Au rélio Agos-
tinho, Casa de Auxílio e Hospital do Centro Es-
pírita Pedro e Paulo e a Casa Espírita Fraterna 
Francisco de Assis.

 Obrigado a todos os colaboradores e par-
ticipantes dessa Campanha que tornaram pos-
sível a realização desta ação benemerente. 

Deixo aqui registrado novamente, meus since-
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Prezado amigo, 

Ontem chegaram às minhas mãos dois 
livros e uma correspondência com a notícia 
de que a Braspress está abraçando mais 
uma causa nobre, que é a campanha de 
combate e prevenção ao uso de drogas, 
uma brilhante iniciativa e muito oportuna. 

Digo “oportuna” porque a lei que disciplina 
a jornada de trabalho do motorista pro-
fissional, pela qual o senhor tanto lutou, 
pre vê que se adotem essas medidas, que 
com certeza salvarão pessoas e manterão 
famílias unidas, pois a droga é responsável 
pela degradação social que temos visto nas 
cidades e ruas por onde passamos.

Não é à toa a Braspress é vista como uma 
empresa à frente do seu tempo, porque une 
tecnologia avançada para aten der bem seus 
clientes e cuida como nin guém do seu capital 
humano, sem o qual a Braspress não existiria.

Um abraço.

Atenciosamente,

Adauto Bentivegna Filho, 
Sindicato das Empresas de Transporte de  
Cargas de São Paulo e Região (SETCESP), 

São Paulo (SP)

Prezados Senhores,

Fico alegre e honrado de receber mais uma 
miniatura da Braspress – primeiro por ser co-
memorativa dos 35 anos da empresa; segundo 
por ser linda e bem detalhada.

Agradeço ao Senhor Diretor Presidente 
Urubatan Helou e o parabenizo pelos 35 anos 
da Braspress. 

Agradeço também o pessoal de Marketing 
pelo tratamento aos clientes e, princi pal-
mente, o Sr. Elias, que rodou mais de 200 km 

para fazer chegar a miniatura ao Acervo da 
Oficina Hobby.

Flávio Lisboa,
Blog Oficina do Hobby,

Itararé (SP)

Senhor Urubatan, 

Recebi hoje um exemplar da revista 
Braspress News – edição 27. Agradeço de co-
ração sua atenção e parabenizo-o pela qua-
lidade das matérias. 

Que Deus dê muita saúde ao senhor e a essa 
bela família.

Um grande abraço.

Antonio Oliveira, 
Companhia de Engenharia de Tráfego (CET)

São Paulo (SP)

Denise, 

Parabéns pela Campanha Antidrogas!
Abraços!

Jedias Jordão,
Gerente de Filial,

Petrolina (PE)

À Braspress, sob a gerência de Edilene Freire,

A Seja Semente é um grupo de amigos de 
Salvador, Recife, Juazeiro e Petrolina com o 
objetivo de mudar comportamentos por meio de 
realização de ações solidárias. Queremos através 
destas, tocar corações e criar uma onda de boas 
ações.

Hoje o nosso trabalho é ajudar asilos, creches, 
orfanatos e casa de apoio a darem continuidade 
aos seus trabalhos da melhor forma possível.

Com as fortes chuvas que acometeram 
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ros agradecimentos àqueles que estiveram en vol-
vidos de perto na Campanha, citando o Sr. Urubatan 
Helou, Diretor Presidente da Braspress Transportes 
Urgentes, que não só autorizou à retirada dos 
donativos em São Paulo, como também o enca-
minhamento dos mesmos a Ube raba, dispo ni-
bilizando seus terminais de car gas e principalmente 
seus prestativos funcionários a quem também 
agradecemos pelo auxílio no re manejamento dos 
donativos e entrega dos mesmos em todas as 
entidades assistenciais mencionadas acima; ao Sr. 
Francisco Pelucio, Pre sidente da Transportadora 
Trimundial, pelo auxílio prestado na coordenação 
em São Paulo; ao Sr. Alberto Bandeira, proprietário 
das Lojas Bandeira, que cedeu espaço em sua 
empresa para o armazenamento dos donativos e 
que também nos auxiliou junto com o Sr. Renato 
Muszkat, na distribuição dos donativos em 
Uberaba.

 Finalmente agradecemos ao Dr. David 
Muszkat (in memorie) que continua nos incen-
tivando através de sua lembrança como precur-
sor dessa Campanha que realizou ativamente 
por mais de 30 anos.   

 Nossos sinceros agradecimentos e um 
fraternal abraço em nome de todas as Entidades 
Assistenciais beneficiadas.

Carlos Borges, 
São Paulo (SP)

Diretor Urubatan,

Muito embora não somos cliente direto 
da BRASPRESS, mesmo assim, recebemos 
sua correspondência - mala direta - onde 
me motivou a enviar-lhe este email de 
agradecimento.

A belíssima forma com que se coloca é, 
contagiante. Não tenho duvidas que o caminho é 
exatamente esse – união, ser um facilitador na 
cadeia de todo processo uns para com os outros, 
solidária na causa comum, onde toda cadeia seja 

beneficiada. Se a maioria da sociedade produtiva 
percebesse o grau de importância que as suas 
palavras representam, seríamos, sem sombra 
de duvidas, um país de primeiro mundo.

Parabéns pela iniciativa, palas boas palavras.

Pela sua atenção, obrigado!

Beto Oliveira,
Gestor de Compras da Rural Shop,

Caruaru (PE)

Bom dia!
Sr. Urubatan,

Recebi aqui no escritório a carta em que 
apresenta o novo serviço Braspress (Non 
Stop) e já a multipliquei, em princípio para a 
diretoria de nossa companhia, com o maior 
prazer. Tenho salientado a todos que esta é 
a única forma de fazermos diferença, fa-
zendo sem pre melhor do que foi feito até 
agora, que a busca pelo “estado da arte”, 
como sempre diz, precisa ser uma constante 
em nossas vidas.

Tenho ouvido no mercado que estes pra-
zos são impossíveis e tenho desafiado al-
guém a me apresentar um cliente que não 
esteja gozando do mesmo.

Me orgulho como profissional de ter feito 
parte deste time e como brasileiro por termos 
uma companhia genuinamente nossa com 
esta visão e capacidade.

Lembro em nosso último e-mail trocado 
ter salientado que acreditava numa breve 
reversão do quadro enfrentado no final de 
2012. Pela competência a agilidade carac te -
rística da Braspress.

Parabéns! E que Deus te cubra de bênçãos 
sem medidas.

Marcos Salustino


