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SERVIÇO DE ENCOMENDAS RODOAÉREA

A AEROPRESS é uma empresa de encomendas 
urgentes via RODOAÉREO para todo o território 
nacional.
Equipes AEROPRESS especializadas atuam nos 
aeroportos de todo o país, garantindo agilidade e 
rapidez no processo de embarque e desembarque de 
sua encomenda.

Encomendas Urgentes 
EM ATÉ 36 HORAS*
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Editorial
Câmaras Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul. Nossa 
empresa foi eleita pela quinta vez a Melhor Prestadora de 
Serviços de Transporte pela Calçados Bibi, em fevereiro 
passado. Recebemos também o Top of Mind 2015, como 
a marca mais lembrada pelos uberlandenses no segmen-
to de transporte rodoviário de cargas, em evento promo-
vido pelo jornal Correio de Uberlândia. Nossa companhia 
foi ainda eleita a Primeira em Aracruz (ES) em pesquisa de 
recall promovida pela Realize Comunicações.

Participamos de uma visita técnica de transporta-
dores brasileiros ao Japão, quando tivemos a oportuni-
dade de conhecer as eficientes plataformas logísticas 
que abastecem Tóquio, e do Workshop da COMJOVEM 
- Comissão de Jovens Empresários e Executivos de São 
Paulo, abordando o tema “Empreendedorismo e Sucesso 
Empresarial”.

RH em Foco continua merecendo atenção, seja ao 
transmitirmos capacitação, seja no CAMB - Centro de 
Apoio ao Motorista da Braspress, estrutura que comple-
tou três anos de funcionamento com 65.000 atendimen-
tos dedicados à qualidade de vida e à saúde dos motoris-
tas da Organização. 

Meu encontro com Silvio Corraini, ex-desaparecido 
localizado graças à campanha que realizamos em nos-
sos caminhões com fotos de desaparecidos, também foi 
muito emocionante, pois tive a oportunidade de ver a ale-
gria de sua família, conforme mostramos nesta edição.

Nossas ações de Responsabilidade Social também me-
recem destaque, desde a participação nos diversos trans-
portes solidários de água que realizamos para as cidades 
atingidas pela lama de Mariana (MG), assim como os que 
fizemos a pedido da Igreja Presbiteriana do Brasil, Hospital 
do Fogo Selvagem, Colégio Marista de Criciúma, TNG e da 
NTC & Logística, e ainda nas doações para a Missão Vida 
Evangelismo, Assistência e Recuperação; Fundação Cafu, 
Polícia Federal, JLA Recicla, Prefeitura de Contagem (MG), 
Núcleo Cristão Cidadania e Vida, e para a Escola de Samba 
Unidos de Vila Maria, entre outras.

Boa leitura!

Urubatan Helou
Diretor Presidente do Grupo H&P

Continuamos traba-
lhando arduamente 

e inovando no mercado, 
mesmo nesta época de 
crise econômica, que 
afeta os volumes de ne-
gócios das empresas de 
transportes.

Para tanto, incre-
mentamos nossos ser-
viços para o setor de e-
-commerce, atendendo 
também ao B2C em 30 

polos do Brasil, conforme você poderá ver em nosso site 
www.braspress.com.br, onde listamos todas as cidades 
que passamos a atender.

Mostramos assim, como no ano passado – quando 
lançamos as operações INTER NORDESTE e AEROPRESS 
PERSONNALITÉ –, que não ficamos paralisados, porque 
acredito que a crise econômica é momentânea.

O futuro está a um pequeno passo, e no máximo em 
20 anos seremos uma das três maiores nações do mun-
do. Minha geração é privilegiada por estar vivendo este 
histórico momento, no qual mostramos ao mundo que 
as leis não são apenas para alguns, e sim um princípio 
para todos e que não pode ser superado por ninguém.

É com muita satisfação e orgulho que acompanho a 
carreira de meu filho Tayguara Helou, agora assumindo 
a presidência do SETCESP - Sindicato das Empresas de 
Transportes de Carga de São Paulo e Região, o maior sin-
dicato da categoria na América Latina, importante casa 
dos transportadores que também tive a honra de presidir 
de 2004 a 2006.

Para não ficar “lambendo a própria cria”, convido você 
a ler a entrevista que ele concedeu nas páginas amarelas 
e a reportagem que mostra a posse da nova direto-
ria da entidade, quando estão expostas as novas ideias 
e programas que esse preparado time pretende colocar 
em prática nos próximos três anos de mandato.

Nosso trabalho foi novamente reconhecido. Por isso, é 
com muito orgulho também que recebemos pelo segundo 
ano consecutivo o Prêmio Mérito Lojista no Rio Grande do 
Sul, entregue em dezembro passado pela Federação das 
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Tayguara Helou, o mais 
jovem presidente do SETCESP

06

Pela primeira vez em 80 anos, o SETCESP - Sindica-
to das Empresas de Transporte de Cargas de São 

Paulo e Região - elege para presidente um represen-
tante da ala jovem: Tayguara Helou, de 35 anos, her-
deiro e Diretor de Planejamento e Novos Negócios da 
Braspress, filho de Urubatan Helou, sócio fundador 
da Braspress e Diretor Presidente do Grupo HP, ex-
-Presidente do SETCESP e atual Vice-Presidente da 
NTC&Logística e da FETCESP - Federação das Empre-
sas de Transporte de Carga do Estado de São Paulo -.

Ágil, falante e sempre sorridente, Tayguara (que re-
cebeu esse nome como uma homenagem ao cantor 
dos anos 1970) mostra convicção quando critica o pes-
simismo sobre o Brasil. “Mal começou 2016 e já estão 

Braspress News

falando em queda de 3% a 3,5% do PIB – Produto In-
terno Bruto -. Acho um exagero e muito cedo para se 
fazer tal previsão; neste ano teremos eleições munici-
pais e as Olimpíadas que vão movimentar a economia”. 
Sobre a Operação Lava-Jato: “Acredito que as grandes 
investigações são positivas e vão mudar o País. Espero 
que lá na frente, quando olharmos para 2016, veremos 
que foi um período de transição e que o País passou a 
ser mais sério e mais vocacionado aos negócios”. “Te-
mos de mostrar que somos sérios, que vamos crescer 
pela seriedade e pelo trabalho; a malandragem tem de 
acabar”. Para concluir: “O Brasil é grande, rico em recur-
sos naturais, com enorme mercado consumidor, bons 
empresários, uma população trabalhadora e uma po-

sição geográfica privilegiada”. Aos jovens, uma 
mensagem: “Preparem-se, porque têm um 
novo Brasil pela frente e vão ter de suar muito 
e se diferenciar pelas boas ideias, se quiserem 
vencer”. Aos colegas empresários, um alerta: 
“Quem não estiver inserido no ambiente tec-
nológico avançado não vai sobreviver, pois a 
tecnologia hoje já é 50% do nosso negócio”.

BRASPRESS NEWS – Quem é o novo presi-
dente do SETCESP?

Tayguara Helou – Sou o 17.º presidente nos 
80 anos do sindicato, o primeiro jovem, surfista, 
filho de ex-presidente e representante da Co-
missão de Jovens Empresários. Aos 7 ou 8 anos 
de idade, meu irmão e eu íamos com meu pai 
para a empresa nas férias. Não era um casti-
go por causa de notas baixas, como costuma 
ocorrer. A gente ia brincar. Fazia dos rolamentos 
bolinhas de gude, e quando a Braspress ocupou 
as instalações da Dardo, havia muitos skates e 
peças. A gente ficava treinando e montando os 
brinquedos.

BRASPRESS NEWS – Depois você foi estu-
dar fora?

Tayguara Helou – Sou bacharel em Admi-
nistração de Empresas pela Bond University, 

Valdir dos Santos

Tayguara Helou na galeria de fotos dos ex-presidentes da entidade
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na Austrália, e fiz um curso de pré-
-graduação de negócios. Tenho 
pós-graduação em Controladoria 
pela Jankara Business e MBA em 
Gestão Empresarial na Fundação 
Getúlio Vargas. Em 2003, quando 
me formei, fui conversar com meu 
pai. Com 23 anos, eu me achava 
um expert em gestão. Perguntei: 
“E aí, pai, onde eu vou trabalhar?” 
Ele me respondeu: “Eu não sei; 
aqui não dá para você trabalhar”. 
Levei um balde de água fria na 
cara. Então, ele me disse: “Vai pen-
sando; tem uma mesinha ao lado 
da mesa da secretária. Pegue um 
computador, faça umas pesquisas 
e pense no que você pode fazer. Na 
época, algumas empresas pres-
tavam serviço para a Braspress 
e pensei: “Por que não abrir uma 
transportadora?”. Falei com meu 
pai de logotipar os caminhões e 
escrever “A serviço da Braspress”, 
treinar e uniformizar os funcioná-
rios. Ele aprovou, me emprestou 
o dinheiro para comprar o primei-
ro caminhão e cedeu o motorista 
Ivan Aranda. Comprei um MB 1935 
usado, da Braspress, e fui à Junta 
Comercial registrar a empresa. 

BRASPRESS NEWS – E quando 
entrou na Braspress?

Tayguara Helou – Sempre tive 
este jeito de conversar com as 
pessoas, de me relacionar. Minha 
empresa THTex cresceu, tinha vá-
rios caminhões. Em 2005, Giuse-
ppe Coimbra, Diretor Administra-
tivo-Financeiro, me chamou para 
dizer que a empresa precisava de 
um Controller, um cargo que pode 
gerar antipatias, porque corta or-
çamentos. Ele achava que eu era a 
pessoa mais habilidosa para o car-
go. Eu disse: “Giuseppe, estou há 
dois anos querendo trabalhar aqui 
e ninguém me convida”. Ele falou 
com meu pai, que ficou de acordo 
se o Giuseppe se responsabilizas-
se. Fiquei dez anos.

BRASPRESS NEWS – Quan-
tos anos você tem de experiência 
sindical?

Tayguara Helou – Comecei em 
2006 com 24 anos, quando meu 
pai, na presidência do SETCESP, 
reativou a COMJOVEM – Comissão 
de Jovens Empresários -. De 2008 
a 2010 fui Vice-Coordenador da 
COMJOVEM Nacional. Em seguida, 
na gestão do Presidente Francis-
co Pelucio, fui Diretor Tesoureiro, e 
nos últimos três anos Vice-Pre-
sidente do Senhor Manoel Sousa 
Lima Jr. . Sou Vice-Presidente da 
FETCESP – Federação das Em-
presas de Transporte de Carga do 
Estado de São Paulo – e Diretor 
Adjunto da NTC&Logística.

BRASPRESS NEWS – Como foi 
o processo das eleições?

Tayguara Helou – O processo foi 
conduzido pelo Presidente Manoel 
Sousa Lima Jr. com muita tranquili-
dade e muito bem coordenado pelo 
Doutor Adauto Bentivegna Filho, 
Assessor Jurídico da Presidência. 
Tive apoio dos membros da Dire-
toria e fiz questão de visitar pes-
soalmente outras lideranças para 
apresentar e montar a chapa. Na 
eleição obtive 30% dos votos, um 
quórum de sucesso.

BRASPRESS NEWS – O 
SETCESP comemorou 70 anos 
como tema do Carnaval de 2006 
da Escola de Samba da Vila Maria 
(bairro da sede do sindicato). Aos 
80 anos, como foi a comemoração?

Tayguara Helou – Escolhemos 
a dedo um local que é o símbo-
lo da cultura de São Paulo para a 
cerimônia de posse da Diretoria: a 
Sala São Paulo. Foi uma festa lin-
da, com a presença de mais de 700 
pessoas.

BRASPRESS NEWS –  Quais são 
suas metas para os próximos três 
anos?

Tayguara Helou – Não vou fa-
zer nada sozinho. A Diretoria é 

“Comecei em 2006 
com 24 anos, quando 

meu pai, na presidência 
do SETCESP, reativou a 

COMJOVEM - Comissão de 
Jovens Empresários -. De 2008 
a 2010 fui Vice-Coordenador da 

COMJOVEM Nacional. Em 
seguida, na gestão do 

Presidente Francisco Pelucio, 
fui Diretor Tesoureiro, e 
nos últimos três anos 

Vice-Presidente do 
Senhor Manoel Sousa Lima Jr. 

Sou Vice-Presidente da 
FETCESP - Federação das 

Empresas de Transporte de Carga 
do Estado de São Paulo - e Diretor 

Adjunto da NTC&Logística.
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um grupo de líderes jovens com 
outros experientes. Nossas me-
tas foram bastante discutidas e 
resultaram de um consenso. Nos-
so sindicato é um dos maiores do 
País, com 50 municípios na região 
metropolitana de São Paulo, reu-
nindo 32 mil empresas. Nossas 
bandeiras se baseiam na defesa 
do setor e no fortalecimento das 
empresas, para que sejam lucrati-
vas e possam investir em equipa-
mentos, gestão e tecnologia para 
aumentar a eficiência. A criação do 
Departamento de Transporte de 
Cargas – DTC – no âmbito da Se-
cretaria Municipal de Transportes 
foi um grande avanço. A Prefeitura 
de Guarulhos já tem o seu, e pre-
tendemos que as demais prefeitu-
ras se inspirem nos princípios do 
transporte de cargas, com equipes 
dedicadas. Pretendemos defender 
mudanças na CLT – Consolidação 
das Leis Trabalhistas –, vamos 
trabalhar para atrair os pequenos 
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empresários, abrir as portas e desenvolver novos ser-
viços, criando as Centrais de Apoio do Setcesp - CAS -. 
Vamos oferecer cursos e palestras e vou comparecer 
às centrais de forma sistemática.

BRASPRESS NEWS  – E na formação profissional?
Tayguara Helou – Vamos melhorar nossa Univer-

sidade Corporativa de Transporte – ULT – buscando o 
reconhecimento dos cursos pelo MEC – Ministério da 
Educação – e absorver os cursos executivos e a grade 
de treinamento. Nosso setor ainda é muito carente de 
cursos e literatura, mas já melhorou com o Sislog, da 
Universidade de São Paulo - USP -, com a qual fizemos 
parceria no projeto das entregas noturnas.

BRASPRESS NEWS  –  E as viagens técnicas?
Tayguara Helou – São atividades tradicionais da 

entidade, importantes, e vão continuar. Neste ano es-
tamos preparando para setembro uma viagem técnica 
de empresários para conhecer o maior centro de tec-
nologia do mundo, o Vale do Silício, em São Francisco 
(EUA), berçário de startups e grandes ideias. Temos de 
buscar adequação da nossa atividade com novas pla-
taformas. Em vez de fechar portas, precisamos ver os 
benefícios que as plataformas trazem e unir as ideias. 

BRASPRESS NEWS – Como é composta sua Diretoria?
Tayguara Helou – 1.º Vice-Presidente: Adriano 

Depentor; Diretor Financeiro: Altamir Cabral; Secre-

tário Geral: Hélio Rosolen. Nossa equipe é hetero-
gênea, e vamos respeitar o legado dos mais expe-
rientes, como o Senhor Manoel Sousa Lima Jr., que é 
o delegado substituto junto à Federação e membro 
do Conselho Superior juntamente com outros ex-
-presidentes.

BRASPRESS NEWS –  Qual é o slogan de sua gestão?
Tayguara Helou – “Por uma São Paulo em movi-

mento”. Vamos trabalhar para abastecer a região me-
tropolitana da melhor maneira possível, aprimorando a 
logística. Pretendemos conseguir padronizar os tipos 
de veículos e as restrições de áreas e horários em toda 
a região.

BRASPRESS NEWS – Como as empresas consegui-
rão obter bons lucros, aumentando o frete?

Tayguara Helou – Se nós conseguirmos mostrar 
aos empresários como melhorar a gestão, obterão 
melhores resultados. O lucro deveria ser uma home-
nagem à empresa, mas ainda há muitos que se enver-
gonham do lucro. O empresário precisa de sua equipe 
para ganhar dinheiro, crescer e ampliar suas opera-
ções e dar mais emprego. O sindicato oferece ferra-
mentas de gestão, como vender melhor, como melho-
rar seu preço. O frete no Brasil é muito barato, temos 
de falar isso de forma aberta e trabalhar para reverter 
o quadro atual.

Em 2006, Tayguara iniciou na atividade sindical
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Dinamismo marca o início 
da gestão de Tayguara 
Helou no SETCESP
O dinamismo marcou o primeiro dia de trabalho da 

nova diretoria eleita e de Tayguara Helou, novo 
presidente do SETCESP - Sindicato das Empresas de 
Transporte de Carga de São Paulo e Região -, em reu-
nião realizada no dia 4 de janeiro passado.

O mesmo se pode dizer dos dois primeiros me-
ses do novo exercício do mais jovem presidente da 
entidade: ele já realizou diversas reuniões e manteve 
contatos com autoridades, entre as quais Geraldo Al-
ckmin, governador do Estado de São Paulo, no Palá-
cio dos Bandeirantes, e Fernando Haddad, prefeito de 
São Paulo, na sede da Prefeitura de São Paulo.

A nova diretoria do SETCESP, liderada por Tay-
guara Helou, tem exposto às autoridades as neces-
sidades do setor, principalmente a padronização das 
bandeiras do abastecimento urbano para a Região 
Metropolitana de São Paulo, gerando maior sincronia 

entre as cidades, e a regulamentação da lei estadu-
al que pune os receptadores de cargas com o perdi-
mento da Inscrição Estadual para os estabelecimen-
tos suspeitos de carga roubada.

“Temos uma ótima proximidade com o governo do 
Estado, que ajuda muito o setor a combater o roubo 
de cargas e a realizar melhorias para o transporte. 
Confiamos no governador como um parceiro impor-
tante e estamos à disposição do Estado para fazer a 
nossa parte”, afirmou o presidente Tayguara Helou.

O encontro com o governador do Estado de São 
Paulo contou também com a presença de Adriano 
Depentor, vice-presidente da entidade, e dos diretores 
Altamir Filadelfi, Hélio Rosolen e Antonio Luiz Leite.

A tônica do trabalho da nova diretoria está pau-
tada no slogan “Por uma São Paulo em Movimen-
to”, que vai priorizar a mobilidade e o abastecimen-

Tayguara Helou 
tomou posse no dia 
22 de janeiro passado

Tayguara Helou recebe os cumprimentos 
do pai, Urubatan Helou, ladeado por 

Celso Masson, Antonio Luiz Leite, e o 
vice-presidente do SETCESP, Adriano Depentor
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Alayses Helou e Urubatan Helou prestigiaram a posse do 
filho Tayguara, juntamente com a sogra Rita de La Lastra

Márcio França, 
vice-governador do Estado de 

São Paulo discursou no evento

to urbano, a padronização das regras de circulação 
de caminhões e a busca por um ambiente jurídico 
mais favorável para o transporte, principalmente 
nas questões trabalhistas, de segurança pública 
e tributária, bem como a preservação do lucro das 
transportadoras. 

Posse oficial na Sala São Paulo

A posse oficial da nova diretoria aconteceu no dia 
22 de janeiro passado, na Sala São Paulo, quando 
cerca de 700 pessoas compareceram também para 
comemorar os 80 anos da entidade.

Estiveram presentes Márcio França, vice-gover-
nador do Estado de São Paulo, representando Ge-
raldo Alckmin, governador do Estado; Flávio Benatti, 
presidente da  Seção de Cargas da Confederação 
Nacional de Transportes – CNT – e presidente da 
Federação das Empresas de Transporte de Carga do 
Estado de São Paulo – FETCESP -; José Hélio Fer-
nandes, presidente da NTC & Logística; Urubatan 
Helou, vice-presidente da NTC & Logística e Diretor 
Presidente da Braspress, e Manoel Sousa Lima Jr., 
ex-presidente do SETCESP, entre outros.

Tayguara Helou iniciou seu discurso de posse 
cumprimentando todas as autoridades presentes, e 
em seguida fez questão de saudar uma pessoa que 

se transformou em seu amigo durante os últimos 
três anos, período durante o qual aprenderam a tra-
balhar juntos suando a camisa pelo TRC – Transporte 
Rodoviário de Carga -. Manoel Sousa Lima Jr., ex-pre-
sidente do SETCESP.

“Gostaria também de cumprimentar Bárbara Cal-
derani, diretora adjunta do SETCESP e da Comissão 
de Jovens Empresários e Executivos de São Paulo - 
COMJOVEM -, através de quem cumprimento todos 
os meus colegas da COMJOVEM, e agradeço a vocês 
o apoio durante esses 12 anos de trabalho, quando o 
então presidente Urubatan Helou reinaugurou a Co-
missão no núcleo de São Paulo, em 2004”, afirmou.

Depois ele falou um pouco da história do SETCESP 

PG_10_15_Posse no SETCESP.indd   11 3/7/16   12:02 PM



TRC – Transporte Rodoviário de Carga

12 Braspress News 13Braspress News

e de cada um dos ex-presidentes: “Tudo começou 
em 1933, quando um pequeno grupo de empresá-
rios brasileiros, naquela época lutando por melhores 
rodovias, também lutavam por caminhões, porque 
na época não havia a indústria automobilista que aí 
está; não havia avanço tecnológico, e eles trabalha-
ram muito para conseguir escoar o café do Estado de 
São Paulo até o porto de Santos. Enfim a entidade foi 
inaugurada no dia 26 de janeiro de 1936 – portanto, 
são 80 anos de existência.

Homenagem aos ex-presidentes

A entidade teve 16 presidentes, os quais faço 
questão de mencionar a seguir. 

O Senhor Manoel Diegues teve gestão durante 
os anos de 1936 e 1940, com a coragem de fundar 
o SETCESP no quintal de sua casa; o Senhor Américo 
Ramos geriu a casa durante os anos de 1940 e 1942, 
lutando contra o selo cobrado pelo imposto da época, 
pois o empresário brasileiro que não pagava o selo 
tinha o caminhão penhorado, ao passo que isso não 
acontecia às empresas multinacionais.

O Senhor Carlos Humberto Caseiro geriu a entida-
de durante os anos de 1942 e 1952.

O Senhor Fortunato Peres Junior foi presidente 
entre 1952 e 1960, no período que o TRC ganhou di-
mensão com a fundação de Brasília.

O Senhor José Morgado foi presidente da entidade 
durante os anos de 1960 e 1961.

O Senhor Telêmaco Azevedo Silva foi presidente 
durante os anos de 1961 e 1965.

O Senhor José Carneiro de Gusmão Lacerda foi 
presidente nos anos de 1965 e 1967. 

O Senhor Herlock Teixeira Júnior foi presidente de 
1967 a 1970. 

O Senhor Aristóteles de Carvalho Rocha, o nosso 
querido Rochinha, vivo até hoje, foi presidente da en-
tidade de 1970 a 1979 e lutou contra o capital estran-
geiro, importante questão naquela época.

O Senhor Sebastião Hudson Carneiro Ribeiro 
foi presidente de 1980 (o ano em que nasci) até 
1987, sendo responsável pela construção do pré-
dio da entidade no começo da Dutra – um marco 
da cidade de São Paulo.

O Senhor Adalberto Panzan, presidente entre 
os anos 1988 e 1991, mesmo falecido, ainda hoje 
é uma grande referência. Ele foi também o criador 
da FETCESP.

O Senhor Romeu Natal Panzan foi presidente 
de 1992 a 2000, iniciando as primeiras iniciativas no 
combate ao roubo de cargas.

O Senhor Rui César Alves, o Ruizinho aqui presen-
te, foi presidente entre os anos de 2001 e 2003, tendo 
sido o criador das comissões de conciliação prévia. 
Ele também melhorou muito a relação com os sin-
dicatos laborais e acabou com todos os dissídios que 
até então aconteciam.

Meu querido pai, o Senhor Urubatan Helou, 
foi presidente de 2004 a 2006, com uma gestão 
marcante, responsável pela reinauguração da 
COMJOVEM. Como ele mesmo fala, foram 30 anos 
de trabalho em três anos.

O Senhor Francisco Pelucio – presidente Chico, 
como é carinhosamente conhecido entre nós – con-
quistou a dilatação do prazo de pagamento do Impos-
to sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS 
– e também teve o prazer de entregar as alças de 
acesso ao Terminal de Cargas Fernão Dias, cujas obras 
se iniciaram no período do presidente Urubatan Helou.

Meu grande e eterno amigo, Senhor Manoel Sou-
sa Lima Jr., foi presidente do SETCESP no último 
mandato, de 2013 a 2015”, destacou Tayguara Helou, 
pedindo aos presentes uma salva de palmas a todos 
esses bravos empreendedores.

A nova diretoria do SETCESP também tomou posse no evento 
na Sala São Paulo
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Planos da atual diretoria

Dando continuidade, mencionou que será o 17.º 
presidente da entidade, o mais jovem da história, o 
primeiro proveniente da COMJOVEM e também, com 
muito orgulho, o primeiro filho de ex-presidente. 
Além disso, provavelmente será o único presidente 
surfista da história da casa.

Ele também fez referência aos 80 anos de muito 
trabalho, quase um século de existência do SETCESP 
e de seus planos para o futuro: “Qualquer entidade 
que consegue ser prestigiada, trabalhar e enfrentar 
todas as dificuldades que um país como o Brasil nos 
oferece merece outra salva de palmas.

Agora não poderia deixar de falar um pouquinho 
do futuro e das nossas bandeiras, a começar pelo 
abastecimento urbano e a mobilidade urbana da 
grande região metropolitana de São Paulo. 

Por isso, o SETCESP, com um pacote de sugestões, 
vem tentando trabalhar junto com o poder público 

em melhorias na mobilidade, no trânsito, priorizando 
o transporte das pessoas e das mercadorias, porque 
é através deste setor que a indústria brasileira se via-
biliza, é através do setor que o comércio brasileiro se 
desenvolve e é através do setor que a rede de servi-
ços presta melhores serviços.

Não poderia deixar de falar de uma das grandes 
preocupações do nosso setor – na verdade, não ape-
nas do setor de transporte e logística, mas de toda a 
iniciativa privada brasileira, a começar pelas relações 
de trabalho.

Iremos trabalhar lado a lado, de mãos dadas e 
braços abertos, com todos os nossos sindicatos la-
borais de base, aos quais eu gostaria de oferecer um 
abraço e uma salva de palmas.

Todos nós sabemos que o empresário sofre muito 
com a Justiça do Trabalho e a jurássica Consolidação 
das Leis Trabalhistas - CLT -, mas o que as pesso-
as estão deixando de observar é que essas relações 
estão também atrapalhando o desenvolvimento dos 

O evento reuniu a nova 
diretoria do SETCESP e 

antigos membros
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trabalhadores, a sociedade produtiva como um todo. 
Trabalhadores, empresários e governo estão perden-
do muito com esse problema.

Quero dizer que iremos trabalhar a questão da 
concorrência desleal com os Correios, uma instituição 
pública que não paga impostos, que tem caminhões 
a rodar sem obedecer aos rodízios nem às restrições 
de circulação, que transporta mercadorias sem nota 
fiscal, que está desobrigada a emitir o conhecimen-
to de transporte e, portanto, que concorre de forma 
desleal com nossas empresas.

O setor de transportes e logística, em qualquer 
um de nossos modais para escoar a produção, é um 
serviço meio – é o serviço que viabiliza a indústria 
brasileira, é o serviço que viabiliza o comércio bra-
sileiro e, portanto, que precisa, sim, ser desonerado 
da carga tributária e de toda a burocracia que está 
aí hoje, porque a desoneração permite às empresas 
aumentar seus lucros – e o lucros são importantes, 
dos quais temos de nos orgulhar, porque represen-
tam o maior movimento social do mundo: através 
do lucro o empresário continua crescendo, continua 
contratando e capacitando as pessoas, prestando-
-lhes também melhores serviços. 

Vamos continuar combatendo o roubo de car-
gas, tema ao qual se dedica um vice-presidente. 
Somente no ano passado os valores das merca-
dorias roubadas chegaram a cerca de R$ 1 bilhão. 

Sabe quem perdeu com isso? Não somente o em-
presário do transporte, mas a sociedade brasileira, 
porque, ao passar do momento em que as facções 
criminosas têm pelo menos R$ 1 bilhão de receita, 
se armaram contra a guerra, contra a sociedade e 
contra o cidadão brasileiro”, destacou o presidente 
do SETCESP.

Base territorial de 32 mil empresas

Tayguara Helou destacou ainda em seu discurso de 
posse que o SETCESP representa em sua base 32 mil 
empresas, sendo cerca de 75% de pequenos e médios 
empresários. Por isso, irá dar continuidade a todos os 
serviços prestados pela entidade e irá ainda abrir as 
centrais de apoio nos municípios que a entidade re-
presenta. “Muitas vezes o pequeno e o médio trans-
portador não tem tempo de ir ao SETCESP; por isso, o 
SETCESP irá até eles”, afirmou.

Também disse que irá trabalhar pela Universidade 
de Logística e Transporte - ULT -, tentando homologá-
-la no Ministério da Educação - MEC -, para também 
prestar serviços de capacitação executiva.

O presidente do SETCESP disse ainda que 
irá apoiar todas as fiscalizações da atividade: 
“Queremos que seja respeitada a Lei n.º 11.442, 
que regula o setor. Também apoiamos a Lei n.º 
13.103, e esperamos que haja fiscalização. O Re-

Da esquerda para a direita: Rogério Helou, Milton Petri, 
Tayguara Helou, Giuseppe Coimbra e Giuseppe Lumare Júnior

Da direita para a esquerda: Urubatan Helou, Flávio Benatti, 
Geraldo Vianna e Osvaldo Dias de Castro
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gistro Nacional do Transporte Rodoviário de Car-
gas é muito importante, pois aqueles transporta-
dores sérios, que passarão com maior facilidade 
pelas fiscalizações, imputarão 
grandes dificuldades aos trans-
portadores que não respeitam 
nosso regulamento.

Não poderia deixar de falar 
do momento econômico. A eco-
nomia do Brasil em 2015 e 2016 
está passando por um momen-
to difícil, mas que, pelo menos 
para mim, é gratificante, porque 
sei que o País vai mudar; o Bra-
sil vai ser um Brasil mais sério, o 
empresário que ganhar vai ga-
nhar na inteligência, vai ganhar 
na guerra intelectual; é isso o 
que a gente precisa do Brasil: de 
um setor sério, organizado, uma 
sociedade produtiva, trabalhan-
do lado a lado de nossos gover-
nantes e fazendo este país, que 
é maravilhoso, ir para a frente 
cada vez mais.

Somos prestadores de servi-
ços. Por melhor que sejam nos-
sos prédios, por mais bonitos 

que sejam os nossos caminhões, quem viabiliza os 
nossos negócios são as nossas pessoas.

Para concluir, gostaria de agora fazer uma sin-
gela homenagem à minha família, a começar pelo 
meu guru, meu mestre, minha enciclopédia viva: 
meu pai, Urubatan Helou, a quem profissional-
mente devo tudo.

Em segundo lugar, à minha mãe, a pessoa que 
me ensinou a verdadeira ordem das palavras cari-
nho e amor, que me ensinou a ser gente, que me 
deu educação e que me mostrou o caminho certo.

Agora à minha companheira, Fabiola Helou, mi-
nha alma gêmea, minha melhor amiga e também 
minha namorada eterna.

Não posso esquecer de falar dos nossos filhos, do 
Tayo e da Layla, duas crianças maravilhosas, crianças 
felizes, que iluminam as nossas vidas.

Senhoras e senhores, contem comigo: o SETCESP 
estará de portas abertas a todos os transportado-
res”, finalizou, agradecendo a atenção de todos.

DIRETORIA DO SETCESP

 Nome Cargo
TAYGUARA HELOU ..................................................................................PRESIDENTE
ADRIANO LIMA DEPENTOR .......................................................... VICE-PRESIDENTE
ANTONIO LUIZ LEITE ..................................................................... VICE-PRESIDENTE
ROBERTO MIRA ............................................................................. VICE-PRESIDENTE
ROBERTO GRANERO ..................................................................... VICE-PRESIDENTE
ROBERTO MIRA Jr.......................................................................... VICE-PRESIDENTE
HÉLIO JOSÉ ROSOLEN ............................................................... SECRETÁRIO GERAL
LUIS ALEXANDRE DUARTE .......................................... 1º SUPLENTE (SECRETÁRIO)
ROGÉRIO SIMÃO HELU ................................................ 2º SUPLENTE (SECRETÁRIO)
ALTAMIR FILADELFI CABRAL .................................................................TESOUREIRO
CELSO RODRIGUES SALGUEIRO FILHO ......................1º SUPLENTE (TESOUREIRO)
CELSO MASSON ............................................................2º SUPLENTE (TESOUREIRO)
JOSÉ MARIA GOMES ........................................... CONSELHEIRO FISCAL 1º TITULAR
NIVALDO JOÃO DE OLIVEIRA ............................. CONSELHEIRO FISCAL 2º TITULAR
THIAGO MENEGON ............................................. CONSELHEIRO FISCAL 3º TITULAR
JACKSON MARTINS CRUZ .............................. CONSELHEIRO FISCAL 1º SUPLENTE
MARCELO RODRIGUES .................................. CONSELHEIRO FISCAL 2º SUPLENTE
ARMANDO MASSAO ABE .............................. CONSELHEIRO FISCAL 3º SUPLENTE
MANOEL SOUSA LIMA Jr ....................................................... DELEGADO SUPLENTE
ARISTÓTELES DE CARVALHO ROCHA ...................................CONSELHO SUPERIOR
ROMEU NATAL PANZAN ........................................................CONSELHO SUPERIOR
RUI CÉSAR ALVES ....................................................................CONSELHO SUPERIOR
URUBATAN HELOU .................................................................CONSELHO SUPERIOR
FRANCISCO PELUCIO ..............................................................CONSELHO SUPERIOR

Fabiola Helou esteve presente no evento de posse do marido 
Tayguara Helou
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Comitiva de transportadores 
brasileiros realiza visita técnica ao Japão
O Japão, mais conhecido como Terra do Sol Nas-

cente, foi visitado por um grupo de transpor-
tadores brasileiros em mais uma viagem técnica pre-
parada pelo SETCESP – Sindicato das Empresas de 
Transportes de Carga de São Paulo e Região – com 
a finalidade de conhecer as plataformas logísticas 
que há décadas abastecem Tóquio com eficiência.

Participaram da viagem Urubatan Helou, Diretor 
Presidente da Braspress; Tayguara Helou, Vice-Pre-
sidente do SETCESP na ocasião e atual presidente da 
entidade; Urubatan Helou Junior, Controller de Frota; 
Manoel Sousa Lima Junior, presidente do SETCESP na 
ocasião; Flávio Benatti, presidente da FETCESP – Fe-
deração das Empresas de Transporte de Carga do 
Estado de São Paulo – e os empresários Adriano De-
pentor, Cileneu Nunes, Gladstone Lobato, Jane Lobato, 
Hélio José Rosolen, Sérgio Luiz Pedrosa, Daniela Lana 
Mascarenhas e Tomi Hayashida, além do professor 
Hugo T.Y. Yoshizaki.

No dia 7 de setembro passado a comitiva visitou 

a matriz da empresa Nichirei Logistics Group Inc., in-
dústria de produtos alimentícios e congelados que 
está no mercado desde 1945.

O grupo, composto por Nichirei Alimentos Proces-
sados, Nichirei Alimentos Frescos, Nichirei Logística e 
Nichirei Biociência, faturou US$ 5,4 bilhões em 2014, 
realizando operações em dez países, incluindo o Bra-
sil, com a produção de frango e acerola.

A segunda visita do dia aconteceu no Centro de 
Distribuição de Higashi-Ogishima, em uma ampla 
área de 42.300 m².

“Com 2.500 porta-pallets, o terminal dispõe de alta 
tecnologia para o manuseio de materiais, controle de 
temperatura, sistemas contra terremotos, controle 
de reconhecimento da face de funcionários, telhado 
verde para controle de temperatura, entre outras es-
pecificações. 

Realizamos a visita ao interior do terminal, na 
temperatura de 23 graus negativos”, relatou Taygua-
ra Helou.

A visita ocorreu entre os dias 
7 a 11 de setembro
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Ainda no primeiro dia de via-
gem, o grupo conheceu o museu 
contemporâneo de Tóquio, onde 
houve a celebração da Indepen-
dência do Brasil, com autoridades 
públicas, empresários japoneses 
e também brasileiros que traba-
lham no país.

No dia 8, o grupo visitou a Ja-
pan Trucking Association – JTA 
– , entidade responsável por repre-
sentar aproximadamente 63 mil 
empresas, mais de 1,3 milhão de 
caminhões e 2 milhões de traba-
lhadores, com faturamento de 14 
trilhões de ienes – o equivalente a 
US$ 117 bilhões.

No Japão, o transporte rodoviá-
rio é responsável por 90% de tudo 
o que cruza o país. Por essa razão, 
a JTA representa tantas empresas 

e trabalhadores do setor do Trans-
porte Rodoviário de Cargas.

“Em 1999, a mudança na legis-
lação propiciou uma abertura de 
mercado para o setor: antes, havia 
apenas 40 mil empresas; atual-
mente, são mais de 60 mil”, acres-
centou o presidente do SETCESP.

A JTA é uma entidade nacional 
sob a qual estão 47 associações 
estaduais. A entidade recebe do 
governo subsídio de 18 bilhões de 
ienes – aproximadamente US$ 162 
milhões. Cerca de 4,5 bilhões de ie-
nes ficam para a JTA, enquanto ou-
tros 500 milhões vão para os as-
sociados, resultando em 5 bilhões 
de ienes – ou US$ 45 milhões.

A Nippon Express, no terminal 
de cargas de Keihin, recebeu a se-
gunda visita do dia. Com 370 filiais 

ao redor do mundo, a empresa 
presta todos os tipos de serviços 
de transporte e logística – desde 
transporte de cargas nos modais 
rodoviário, marítimo, aéreo e ferro-
viário, além de serviços de mudan-
ças, transporte de indivisíveis, fra-
cionados e armazenamento, entre 
outros.  A empresa tem 33.153 
funcionários e frota de 18.700 veí-
culos, com faturamento de cerca 
de US$ 8,7 bilhões anuais. 

No mesmo dia, o grupo esteve 
na Japan Motor Terminal (JMT), que 
administra o terminal de Keihin. O 
terminal de cargas tem área total 
de 242.068 m², 12 plataformas com 
467 docas, 2.600 trabalhadores 
e 2.800 caminhões por dia. Além 
disso, o complexo possui outros 
terminais para armazenamento 
de mercadorias, cada um com seis 
andares e acesso de caminhões 
em todos os andares.

A Japan Motor Terminal – JMT 
- administra quatro terminais em 
torno de Tóquio com característi-
cas similares. Todos os terminais 
são equipados com hotéis, cabe-
leireiros, refeitórios, lojas de conve-
niência e posto de gasolina – tudo 
para o bem-estar dos funcionários 
que passam por lá.

No dia 9 de setembro, a comitiva 
visitou a Japan Association for Lo-
gistics and Transportation – JALOT 
–, entidade que atende a todas as 
outras associações de cada seg-
mentação de transporte, ou seja, 
rodoviário, ferroviário, marítimo e 
aéreo. A visita foi iniciada na matriz 
da transportadora de cargas fra-
cionada Sagawa Global Logistics.

“Esta empresa é controlada por 
uma holding, o SG Group, que está 
dividido em quatro divisões: Trans-

A comitiva foi composta por 13 representantes do transporte brasileiro

Os participantes tiveram a oportunidade de conhecer as plataformas 
logísticas que abastecem Tóquio
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Japão

porte Rodoviário, Logística, Imobiliária e Outros, que 
inclui venda de caminhões usados, desenvolvimento 
e pesquisa de sistemas TI e serviços financeiros”, res-
saltou o presidente do SETCESP.

O grupo responde por 70 mil funcionários no mun-
do, 12 mil veículos de carga, US$ 6,3 bilhões apenas 
no transporte, 70 filiais de transbordo no Japão e 400 
terminais de distribuição urbana. Entre todos os ter-
minais no Japão, a holding abrange 950.000 m² de área 
total, 19 terminais na Grande Tóquio e seis sorters (sis-
tema automatizado de movimentação) em todo o país. 

O segundo lugar visitado no dia foi a Prologis, incor-
poradora de terminais logísticos em todo o mundo. A 
companhia representa US$ 31 bilhões em ativos, cujo 
total chega a US$ 56 bilhões, entre os prédios novos e 
gerenciados pela companhia. 

A Prologis possui empreendimentos nos Estados 
Unidos, na Europa, na Ásia. Em 2010, a empresa lan-
çou o primeiro empreendimento brasileiro, no municí-
pio de Cajamar (SP).

“O que nos chamou muito a atenção foram os siste-
mas antiterremoto nos prédios dos terminais. Apesar 
de contarem com estruturas pesadas, são terminais 
logísticos e de carga, todos equipados com grandes 
sapatas de borracha para evitar a queda em caso de 
terremoto”, comentou o presidente do SETCESP.

No quarto dia a comitiva visitou o porto de 
Yokohama, no terminal privado da MOL Liner Mit-
sui O.S.K. Lines, proprietário de mais três portos no 
Japão e outros cinco espalhados pelo mundo. Na 
oportunidade, puderam ver de perto a estrutura 
implementada e toda a tecnologia envolvida para 

Durante visita a empresa Yamato, o grupo teve a oportunidade de visitar o prédio Chronogate

O nível de serviço e a excelência em tudo que os japoneses 
realizam foi destacado pelos visitantes

O grupo visitou a Japan Motor Terminal (JMT), que administra 
o terminal de Keihin

No dia 9 de setembro passado os transportadores brasileiros 
visitaram a Prologis
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a realização dos procedimentos 
portuários.

O grupo seguiu para a empresa 
Yamato, onde tiveram a oportuni-
dade de visitar o prédio Chronoga-
te, de sete andares.

“No sétimo andar são realizados 
reparos em equipamentos hospita-
lares de forma toda automatizada. 
No sexto andar localiza-se o centro 
de operações sob demanda, para 
imprimir materiais comerciais, ope-
rar como centro de desenvolvimen-
to e pesquisa de embalagens, teste 
de resistência, controle de tempe-
ratura e outras atividades. O quinto 
andar destina-se à preparação de 
produtos a serem instalados, en-
quanto no quarto piso é feito todo o 
processo de expedição de produto. 
No segundo e no terceiro andares 
estão os crossbelt sorters, cada um 
com capacidade de 1.400 pacotes 
por minuto e 48 mil por hora, 104 
esteiras de entrada, 25 induções, 
25 módulos de escaneamento e 
48 saídas para cada sorter. No pri-
meiro piso acontece o processo de 
carregamento e descarregamento 
do sorter”, explicou o presidente do 
SETCESP.

No último dia de viagem foi rea-
lizada uma visita ao Ministério de 
Território, Infraestrutura, Transporte 
e Turismo – MLIT –, quando o grupo 
participou de uma reunião sobre o 
panorama da estrutura japonesa 
sobre transporte e logística.

“Apesar de termos absorvi-
do grandes novidades e conhe-
cimentos sobre o transporte e a 
logística, ficou marcada de forma 
unânime no grupo a gigantesca 
diferença cultural do povo japo-
nês em relação a todas as ou-
tras culturas ocidentais. O nível 

de serviço, a excelência em tudo 
aquilo que realizam, a limpeza 
das cidades e das áreas públicas, 
a educação do povo e, principal-

mente, a disciplina, são exemplos 
para todos e podem chegar a as-
sustar os olhos mais desprepara-
dos”, finalizou Tayguara Helou. 

A Nippon Express recebeu a visita dos transportadores no dia 8 de setembro passado

Nos cinco dias de viagem técnica o grupo teve o privilégio de 
aprender na Terra do Sol Nascente

Os transportadores brasileiros concluíram que a disciplina do 
Japão é um exemplo a ser seguido
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Nnononononononononononononno

Braspress passa a
atender B2C

A Braspress montou uma 
estratégia diferenciada e 

passa a atender ao varejo do 
e-commerce B2C a partir de 
um serviço específico para as 
operadoras do comércio vir-
tual em 30 polos do Brasil.

Segundo Urubatan He-
lou, Diretor Presidente da 
Organização, esses polos 
já são atendidos pelas fi-
liais, e toda a infraestru-
tura da Braspress tam-
bém será utilizada.

“Será um transporte 
complementar, apro-
veitando rotas e veícu-
los já utilizados para o 
transporte B2B e to-
dos os sistemas de 
que dispomos para 
atender os clien-
tes, como código 
de barras, doca 
avançada, tra-
cking, gerencia-
mento de ris cos, 
logística rever-
sa e nos sos 
equipamentos 
de Sistema 
Automatiza-
do de Mo-
vimentação 

e Distribuição de Encomendas 
(SORTER)”, explicou ele.

De acordo com Urubatan 
Helou, o transporte é o grande 
problema do comércio virtual, 
pois as entregas fragmentadas 
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costumam ter dificuldade para 
chegar aos locais mais distan-
tes, como o interior do Nordeste 
e a Amazônia, exigindo estrutu-
ra que nenhuma transportadora 
atuante nesse mercado tem.

“Um serviço bem feito requer 
estrutura própria – o que nós te-
mos. Por isso, com o crescimento 
das vendas virtuais, resolvemos 
operar com e-commerce nas 30 
regiões onde poderemos ofere-
cer os diferenciais da Braspress”, 
acrescentou ele.

A internet foi criada na década 
de 1960 e desenvolvida nos Es-
tados Unidos na época da Guerra 

Fria. Disponibilizada para os meios 
acadêmicos nos anos 1990, em 
1995 chegou à iniciativa privada 
norte-americana. Rapidamente foi 
divulgada e nesse mesmo período 
chegou ao Brasil, onde os primei-
ros sites de vendas pela internet 
iniciaram suas operações em 1997. 
Passados alguns anos, tornou-se 
o segmento de mercado que mais 
aponta crescimento; mesmo em 
tempos difíceis, as vendas não pa-
ram de surpreender em compara-
ção ao varejo tradicional.

Os números são significati-
vos. Para se ter uma ideia, em 
dezembro passado as vendas 
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O comércio virtual será atendido pela 
Braspress em 30 polos do Brasil
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O comércio eletrônico vem evo-
luindo ano após ano e conseguin-
do novos adeptos. As lojas virtu-
ais não são mais do que vitrines 
cheias de produtos disponíveis 
para venda, já que o mercado onli-
ne notou a necessidade de investir 
em estratégias de marketing para 
saberem o que os clientes acham 
de seus produtos, para acompa-

nharem o processo de pós-venda 
e, assim, detectarem quais produ-
tos precisam de uma nova versão 
ou mesmo sair de linha. 

Nos últimos anos vemos a 
chegada dessas novas tecno-
logias, que estão dando asas à 
imaginação e atraindo cada vez 
mais consumidores, principal-
mente das novas gerações. 

no segmento de shopping tive-
ram uma queda em torno de 1% 
em comparação com 2014, mas 
as vendas pela internet cresce-
ram em torno de 26% – ou seja, 
os números demonstram uma 
forte tendência no desloca-
mento das compras, pois cada 
vez mais as pessoas estão ad-
quirindo produtos no conforto 
de suas residências ou através 
dos aplicativos disponíveis em 
celulares, evitando, assim, o 
trânsito e a violência das 
cidades.

A partir de um serviço específico a Braspress começou a atender o varejo do e-commerce B2C
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Filial de Santa Maria (RS) recebe alunos da Ulbra
Um grupo de alunos do curso de Administração 

da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) visitou as 
dependências da filial da Braspress de Santa Maria 
(RS), recepcionado por Gustavo Galvão, Gerente da 
filial, no dia 27 de outubro passado.

Acompanhados pela professora Ivonisa Abreu, 
são eles: Aline dos S. Vargas, Andriele L. dos San-
tos, Andriele R. da Silva, Bianca C. Cardoso, Bruna M. 
Lyra, Carlos H. Pascotto, Chaline Marafiga, Charles 

Decker, Cristiano R. da Silva, Cristyan da S. Maurício, 
Daian A. Pilan Nunes, Daniel B. Rodrigues, Edielen E. 
Martins, Eliana J. Guerra, Elienai O. Cezar, Elisangela 
de O. Pereira, Felipe A. Monteiro, Fernando B. Rott, 
Fernando P. S. Neto, Gabriel da S. Pedrolo, Greice D. 
Ramos Vieira, Gustavo Dinarte, Gustavo Dotto Bor-
toluzzi, Henrique Hoher, Isael da R. dos Santos, Julia-
ne de Freitas, Leandro C. Rumpel, Lucas L. Bianchin, 
Lucian D. da Silva, Luciano de L. S. Nunes, Luis F. F. 

Carvalho, Mariana Krauspe-
nhar, Paulo H. L. Mori, Pedro 
H. K. dos Reis, Priscila F. Mi-
lani, Rodrigo dos S. Dutra, Tais 
da C. Franco, Thais Tsukida, 
Thiago M. Massirer, William 
A. B. da Silva, Yan Moreira, 
Ana C. F. Araújo, Andresa D. 
Bem de Vargas, Andressa do 
A. Stamm, Andriele B. Gon-
çalves, Andrio Buzatte, Char-
lene Machado, Dráuzio P. de 
Ávila, Gabriel Rohde, Gabriel-
le D. Dornelles, Maicon S. de 
Quevedo,  Marcelle S. Braga, 
Marlen C. Lazzarotto, Micheli 
da R. Gonçalves, Pedro H. de 
E. Anderi e Vinícius Rodolfo 
Sartori.

Motorista da Braspress 
é homenageada

A Motorista Gislaine Cristina Rodrigues, da filial 
da Braspress de Bauru (SP) foi homenageada pelo 
SEST SENAT – Serviço Nacional do Transporte e 
Serviço Nacional de Aprendizagem – , por ser uma 
das funcionárias que mais utiliza os benefícios da 
entidade. 

Milton Yugi Yamada, Diretor do SEST SENAT de 
Bauru, presenteou a Motorista com uma mala de 
viagem, no dia 25 de agosto passado. Da esquerda para a direita: César Tidei, Gislaine Cristina 

Rodrigues e Milton Yugi Yamada

 Alunos da Ulbra conheceram as instalações da Braspress no dia 27 de outubro passado
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Parceiro de confiança para acrescentar valor em

MOVING YOUR BUSINESS FORWARD

Soluções de manuseio de materiais automatizados

Vanderlande é líder de mercado mundial em sistemas de manuseio de bagagens para os aeroportos e sistemas de seleção de 
encomendas e serviços postais. A empresa também é uma das principais fornecedoras de soluções para automação.
A empresa concentra-se na otimização de seus processos de negócios em posições competitivas. Através de uma estreita 
cooperação, esforça-se para a melhoria das suas atividades operacionais e a expansão de suas realizações logísticas.

>  vanderlande.com

Manuseio de bagagens      Automação de armazéns Encomendas postais
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Filial de Teresina (PI) recebe
alunos do SENAC

Eriverton Silva, Gerente da filial da Braspress de 
Teresina (PI), recepcionou um grupo de alunas do 
SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comer-
cial – , no dia 13 de novembro passado.

Raquel Keli, Denise de Sousa, Gislene Maria, Sâ-
mia de Sá, Maria dos Santos e Rejane Ferreira tive-
ram a oportunidade de conhecer as dependências 
da Braspress acompanhadas pelo professor Gabriel 
Cavalcante.

Alunos do SENAC
visitam filial de Sobral (CE)

Grupo de alunas
entrevista motoristas

Ana V. P. Sampaio, Bruno C. Magalhães, Fabíola 
R. M. R. dos Santos, Francisca T. O. Souza, Francisco 
A. do S. Sales, Jaqueline do S. do Nascimento, Jarbas 
M. Araújo, Joana D. M. da Silva, Maria E. N. Alves, 
Maria J. C. Lopes, Mikaésio G. de Sousa, Tadeu M. de 
P. Campos, Thiago de O. Cassemiro e Wandercley-
son da Silva, acompanhados pelo instrutor Francis-
co G. F. Cavalcante, visitaram a filial da Braspress de 
Sobral (CE), no dia 20 de novembro passado.

O grupo de alunos do curso de Assistente de 
Logística do SENAC – Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Comercial – foram recepcionados por Daniel 
Andrade, Gerente de Sobral.

Milena de S. Camargo, Jaqueline da S. Santos, Gio-
vanna R. Garcia, Thais R. Diniz e Layse Lacerda Rama-
lho, alunas do Curso Técnico em Administração da ETEC 
– Escola Técnica Estadual – Gildo Marçal Bezerra Bran-
dão, visitaram a Matriz da Braspress, localizada em São 
Paulo (SP), no dia 6 de outubro passado.

Na ocasião, o grupo entrevistou Solange Emmendor-
fer e Marinalva Dias, Motoristas da Organização, para 
o trabalho de conclusão de curso sobre a evolução da 
mulher no mercado de trabalho.

Newspress

A Braspress recepcionou os alunos do SENAC

Daniel Andrade, Gerente da filial da Braspress de 
Sobral, atendeu os alunos

Da esquerda para a direita: Thais Resende , Solange Emmendorfer, 
Jaqueline Santos , Milena Camargo , Layse Lacerda , Giovanna 
Ravagio e Marinalva Dias
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Braspress recebe Prêmio Mérito 
Lojista no Rio Grande do Sul

Giuseppe Lumare Júnior, Diretor Comercial da Bras-
press; Paulo Cézar Fritsch, Gerente Regional do Rio 
Grande do Sul; Carla Patrícia dos Santos, Gerente da fi-
lial de Novo Hamburgo e Denise de Paiva, Gerente de 
Marketing e Comunicação, representaram a Braspress 
na 28.ª Edição do Prêmio Mérito Lojista, quando a Orga-
nização foi premiada na categoria Serviços – segmento 
Transportadora Nacional.

 A solenidade, iniciativa da FCDL-RS – Federação das 
Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul –, 
foi realizada no Centro de Eventos do Hotel Plaza São 

Rafael, em Porto Alegre (RS), no dia 15 de dezembro 
passado.

O Mérito Lojista é um prêmio de reconhecimento 
dos lojistas gaúchos aos fornecedores que realizaram 
um trabalho de excelência ao longo do ano.

“Estamos muito satisfeitos com esta premiação, 
pois mostra que nossos clientes gaúchos estão reco-
nhecendo os constantes esforços que temos realizado 
para aprimorar nossos serviços”, afirmou Giuseppe Lu-
mare Júnior (Pepe), ao receber o prêmio pelo segundo 
ano consecutivo.

Giuseppe Lumare Júnior, Diretor Comercial da Braspress, à esquerda e Davenir Darci 
Dreher, Vice-Presidente da FCDL de Caxias do Sul, à direita

Da esquerda para a direita: Denise de 
Paiva, Giuseppe Lumare Júnior, Carla 
Patrícia dos Santos e Cézar Fritsch
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Braspress é Top of Mind 
2015 em Uberlândia (MG)

A Braspress recebeu o 
prê mio Top of Mind 2015, por 
ser a marca mais lembrada 
pelos uberlandenses no seg-
mento de Transporte Rodovi-
ário de Cargas, na 18.ª edição 
do prêmio promovido pelo 
Correio de Uberlândia.

Carla Gomes, Gerente 
Re gional do Triângulo Mi-
neiro, representou a Organi-
zação du rante o evento, que 
foi realizado na Universida-
de Cor porativa da Algar, em 
Uberlândia (MG), no dia 12 de 
novembro passado.

O Instituto Vox Populi, que 
realizou a pesquisa, entrevistou 600 pessoas com idade en-
tre 16 e 65 anos de todas as classes sociais.

Carla Gomes de Mendonça, 
Gerente Regional do Triângulo 
Mineiro e, Cezar Honório Teixeira, 
Coordenador Algar Mídia

Alunos da Faculdade de Tecnologia 
conhecem filial de Porto Alegre (RS)

A filial da Braspress de Porto Alegre (RS) recebeu 
a visita dos alunos do curso de Logística e Comércio 
Exterior da FTEC – Faculdade de Tecnologia – , acompa-
nhados pelo professor Fernando Mancuzo, no dia 21 
de outubro passado.

Adelita S. de Freitas, Adriano M. Dias, Alan M. Cape-
lla, Ana Claudia S. Crocco, Ana Paula Provensi, Ander-
son R. Weber Pires, André L. Heinen, Bruno S. da Costa, 
Carlos A. Teixeira, Carlos E. S. da Silva, Charles Guima-
rães, Douglas T. da Rocha, Everton de S. Vieira, Fábio 
A. de Souza Pereira, Fabio Martini, Fernando Mancuzo, 
Franciele Q. Raubach, Guilherme C. Morais, Guilher-
me R. Moreira, Janaína C. V. Moreira, Joaquim R. de S. 
Neto, José C. de Souza, Josiane de O. Jacobsen, Laura Q. 
Piekatoski, Leonardo F. de Oliveira, Lucio J. Luiz, Márcio 
da S. Gomes, Marcos V. G. Ibias, Martha Silva, Maurício 
F. da Silva, Naira J. Reis de Almeida, Pablo P. S. da Silva, 
Priscila da R. Corrêa, Priscila da R. Costa, Priscila W. Vi-
lar, Rodrigo A. Nóbrega, Rodrigo B. Régio, Sandro da S. 
Dias, Taís M. Cardoso, Tiago S. da Silva, Vanice Peter de 
Oliveira e Wagner Alves Brum foram recepcionados por 
Paulo Cezar Fritsch, Gerente Regional do Rio Grande do 
Sul, e tiveram a oportunidade de conhecer as instala-
ções da Organização.

Alunos do curso de Logística e Comércio Exterior estiveram 
na filial de Porto Alegre em 21 de outubro passado

Os alunos 
visitaram a filial no 
dia 26 de janeiro 
passado

Alunos de Logística visitam 
filial de Porto Alegre (RS)

Cezar Fritsch, Gerente Regional do Rio Grande do Sul 
da Braspress, recebeu os alunos do curso Técnico de Lo-
gística do SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial - para uma visita técnica na filial de Porto 
Alegre no dia 26 de janeiro passado.

Os alunos que tiveram a oportunidade de conhecer 
as instalações da Organização são os seguintes: Vini-
cius Portella Isac, Wagner Gruske da Silva, Anderson Pe-
reira dos Santos, Jociele Mausolff Grubel, Vinícius de Clô 
Jardim, Cesar Silva de Andrade, Paulo César Fagundes 
Nascimento, Wolmar Edmilson Ribeiro Silveira, Gabriel 
Carvalho Peres e Graziela Sangali.
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Tayguara Helou é homenageado no
VIII Encontro Nacional da COMJOVEM

Urubatan Helou é eleito Diretor 
de Relações Institucionais da ABTI

Tayguara Helou, Presidente do SETCESP – Sin-
dicato das Empresas de Transportes de Carga de 
São Paulo e Região –, e Diretor de Desenvolvimento 
e Novos Negócios da Braspress, foi homenageado 
no VIII Encontro Nacional da COMJOVEM, por sua 
eleição para a presidência do sindicato para o triê-
nio 2016-2018 e por ser o primeiro representante 
da COMJOVEM Nacional eleito para a presidência de 
um sindicato. 

Tayguara recebeu o troféu das mãos de José 
Hélio Fernandes, presidente da NTC & Logística, 
no dia 26 de novembro passado, em Foz do Igua-
çu (PR).

“Este troféu não é meu; ele é nosso. E minha 
principal bandeira na gestão do SETCESP será a 
de defender o resultado das nossas empresas”, 
relatou Tayguara Helou, dividindo o seu sucesso 
com os jovens representantes de todos os nú-
cleos da COMJOVEM.

A Associação Brasi lei-
ra de Transportes In ter-
nacionais – ABTI –  rea lizou 
a eleição dos membros 
da Diretoria Executiva, do 
Conselho Diretor e do Con-
selho Fiscal para o Biênio 
2016-2017, no dia 30 de 
novembro passado.

Entre os eleitos para 
o próximo biênio está 
Urubatan Helou, Diretor 
Presidente da Braspress 
e novo Diretor de Rela-
ções Institucionais da 
entidade.

A ABTI é uma associa-
ção patronal conduzida 

pelo estatuto e legislação 
aplicável às associações 
sem fins lucrativos.

A associação, que re-
presenta cerca de 300 
empresas de transporte 
profissional de merca-
dorias, há 40 anos atua 
na defesa dos interesses 
e direitos dos associa-
dos, procurando orientar 
e coordenar o setor de 
transporte internacional 
rodoviário de cargas. 

Urubatan Helou faz 
parte do grupo dos 

diretores da ABTI

Da esquerda para a direita: Urubatan Helou, Diretor 
Presidente da Braspress; Flávio Benatti, Presidente 
da FETCESP; Tayguara Helou, Presidente do SETCESP; 
José Hélio Fernandes, Presidente da NTC&Logística; 
Alexandre Aires Ribeiro, Vice-coordenador da ComJovem 
Nacional da NTC&Logística; Antonio de Santana 
Neto, Vice-coordenador da ComJovem Nacional da 
NTC&Logística, e Ana Carolina Jarrouge, Coordenadora 
da ComJovem Nacional da NTC&Logística
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Associação Comercial de São Paulo (SP) 
presta homenagem à Braspress

A Associação Comercial de São Paulo (SP) – Distrital 
Nordeste, que engloba os bairros de Vila Maria e de Vila 
Guilherme, prestou homenagem à Braspress, entregando 
um certificado de reconhecimento pela relevante contribuição 
prestada pela Organização no desenvolvimento do bairro de 
Vila Maria, no dia 27 de janeiro passado.

Na oportunidade, foi comemorado o 99.º aniversário da 
fundação do bairro de Vila Maria, onde a Braspress mantém 
o CAOB - Centro de Apoio Operacional Braspress Vila Maria .

Michel Wiazowski Rocha, Diretor Su perintendente 
da entidade, agrade ceu a colaboração da Braspress no 
desenvolvimento desse importante bair ro da Zona Norte 
da Capital.

Representando a Organização, Giu seppe Coimbra, Diretor 
Adminis trativo-Financeiro, esteve presente na comemoração 
e retribuiu a gen tileza, mencionando que é uma honra receber 
tal distinção.

“Nossa história está muito pre sen te nesta importante 
região, pois começamos na rua São Quirino, aqui, na Vila 
Guilherme, e depois chegamos a atuar fortemente com nossa 
Matriz e filial São Paulo na Vila Maria, na rua Sublimação, 
onde hoje continuamos dando empregos através do CAOB 
Vila Maria”, afirmou ele, agradecendo a homenagem.

No total, 18 empresas do bairro foram ho me na geadas 
numa linda festa enriqueceida pelo Coral Arte Cultura e 
integrantes da Escola de Samba Unidos de Vila Maria. 

Motoristas participam de ensaio fotográfico
As motoristas Alcione Mara da Silva e 

Mariana Ferreira Santos Cardoso, da Fi lial de 
Belo Horizonte (MG) da Braspress, par ticiparam 
de um ensaio fotográfico para o Sindicato dos 
Trabalhadores em Trans portes Rodoviários de 
Contagem e Es meraldas - SITTRACON -, no dia 5 

de fevereiro passado.
As fotos foram colocadas em cartazes 

e panfletos convidando em presas a par-
ticiparem de um evento em co memoração ao dia 
Internacional da Mulher, realizado pelo Sindicato, 
no dia 12 de março passado em Contagem (MG).

Da direita para a esquerda: Vereador Laércio Benko; Deputada 
Estadual Clélia Gomes; Giuseppe Coimbra; Michel Wiazowski Rocha; 
Vereador Waldih Mutran e o representante da Prefeitura de São  
Paulo Waldir Mazzei de Carvalho.

Alcione Mara da Silva, à 
esquerda, e Mariana Ferreira 
Santos Cardoso, à direita
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Alunos da Faculdade Alvorada 
visitam filial de Maringá (PR)

A filial de Maringá (PR) da Braspress recebeu a visita de 
duas turmas do curso de Administração da Faculdade Al-
vorada, nos dias 6 e 7 de outubro passado.

Na oportunidade, os alunos foram atendidos por 
Ibraim Helou, Gerente da Filial; Walter Vieira da Fonseca, 
Encarregado Operacional; Valdeir de Souza Bis, Encarregado 
Operacional, e João Marcos Talarico, Supervisor Operacional.

 Acompanhados pelo professor Marcos R. Codognos, 
são eles: Reginaldo de P. Santos, Aline C. Gomes, Jéssica J. 
P. Barbosa, Bruna B. Rodrigues, Jaqueline A. do N. B. Ber-
talia, Yohana T. Fernandes, Rafael A. Grarerra, Mariana P. 
Nascimento, Andressa C. Ribeiro, Mayko A. M. Bim, Thaya-
na Marques, Ronaldo A. Nogueira, Alex A. Neves, Roberto 
L. Sofer, Pedro L. Bosco, Rosirene M. Custódio, Thiago H. de 
Souza, Talita Catharina, Jean C. Cutinho, Daiane de Domêni-
co, Patrícia M. de Rossi, Raul D. da R. Silva, Pamela de S. P. 
dos Santos, Anna C. M. de Souza, Gabriel M. da Silva, Bruno 
Henrique, Silas G. R. Gonçalves, Otávio N. Hasuke e Daiana 
S. Lobal.

“Gostaria de agradecer em nome dos meus alunos e 
em nome da Faculdade Alvorada de Maringá pela acolhida 
às minhas turmas de Administração, que foram só elogios 
para com a Braspress”, relatou o professor Marcos.

Os grupos visitaram a 
filial entre o dia 6 e 7 
de outubro passado
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Braspress é eleita a 
primeira em Aracruz (ES)

Com 26,25% dos votos, a Braspress conquistou o primei-
ro lugar em Aracruz (ES) na pesquisa de recall promovida 
pela Realize Comunicações, entre os dias 17 e 31 de agosto 
passado.

Em segundo lugar no ranking ficou a Fiorotti (13,75%), 
seguida pelas empresas Transportadora Aracruz (12,50%), 
Aracruz Cargas (11,25%) e Colatinense (10%).

Dos 100% dos votos válidos, 58% foram do sexo feminino 
e 42% do sexo masculino, na faixa etária entre 15 e 51 anos.
O prêmio foi recebido por Ra phael Augusto da Silva, 
Gerente Regional do Espírito Santo, e Marcos A. C. de 
Souza, Supervisor de Vendas da filial de Vitória, no dia 28 de 
novembro passado.

Raphael Augusto da Silva, à direita e Marcos A. C. 
de Souza, à esquerda

Participação na 2ªCarreata 
de Gigantes da Estrada

A filial de Porto Alegre 
(RS) da Braspress participou 
da 2.ª Carreata de Gigantes 
da Estrada em Defesa da 
Segurança no Trânsito, 
realizada pelo Grupo Darcy 
Pacheco em parceria com as 
empresas participantes do 
programa Transportadora 
da Vida, no dia 27 de 
setembro passado.

O evento contou com 
a participação de três veí-
culos da Braspress e com 

o apoio de outras 11 em-
presas, da ONG Alerta, do 
SETCERGS – Sindicato das 
Empresas de Transporte de 
Cargas e Logísticas do Rio 
Grande do Sul – , da Polícia 
Rodoviária Federal,  da Fe-
deração Nacional das Asso-
ciações de Detran – FENAS-
DETRAN – do Detran do Rio 
Grande do Sul, da Brigada 
Militar, da Prefeitura Mu-
nicipal de Porto Alegre e do 
Grupo Apisul.

A Braspress esteve presente na 2ª Carreata de Gigantes da 
Estrada no dia 27 de setembro passado
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Alunos da UNIFASS conhecem 
filial de Salvador (BA)

Os alunos do curso de Administração da UNIFASS 
Sistema de Ensino, Alexandre M. de Souza, Crispina Pi-
res, Geisiane de Andrade, Karla S. Lopes e Mila Mesquita, 
acompanhados da professora Ana L. Antunes, visitaram 
a filial da Braspress de Salvador (BA), no dia 29 de outu-
bro passado.

O grupo foi recepcionado por Edilene Freire, Gerente 
Regional da Bahia e Sergipe, e teve a oportunidade de 
conhecer as instalações da Organização.

O grupo esteve na filial de Salvador no dia 29 de outubro passado
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Newspress

Braspress é a melhor para Calçados Bibi
A Calçados Bibi ele-

geu a Braspress como 
a Melhor Prestadora de 
Serviços de Transporte 
do ano de 2015. A in-
dicação foi divulgada du-
rante o V Encontro de 
Fornecedores e Pres-
tadores de Serviços Bibi, 
realizado no dia 17 de 
fevereiro passado, no 
Hotel Swan Tower, em 
Novo Hamburgo (RS), 
com a presença de cerca 
de 200 pessoas. 

A abertura do evento 
foi realizada por Marlin 
Kohlrausch, Diretor Pre-
sidente da Calçados 
Bibi. Ele fez um balanço 
das atividades da em-
presa em 2015 e as 
perspectivas para 2016 

na construção de uma marca global de desejo.
“Nossa meta para este ano são 2,6 milhões de pares 

de sapatos a serem vendidos em nossas 75 lojas – que 
devemos subir para 100 –, em exportação e no mundo 
digital. Estamos também focados em diferenciação 
e inovação em serviços, sustentabilidade, processos, 
produtos e gestão de recursos humanos”, destacou ele.

Em seguida, vários executivos e fornecedores da 
Bibi apresentaram suas estratégias para este ano, com 
o objetivo de superarem as dificuldades do momento 
econômico. Vários fornecedores da empresa foram 
homenageados, entre os quais a Braspress, pelo 
quinto ano consecutivo.

Finalizando o evento, Urubatan Helou, Diretor 
Presidente da Braspress, expôs sua opinião sobre 
o momento falando de “crise ou oportunidade” e 
mencionando logo de início que a responsabilidade 
se multiplica a cada vez que se realizam eventos 
corporativos como o da Bibi, pois isso renova a 
esperança no País.

“Quando vemos esses vários fornecedores e diversos 

executivos falando dos negócios, podemos perceber 
que nós atuamos como um integrador Bibi. Todos nós, 
como fornecedores, fornecemos componentes que 
viram calçados produzidos nas fábricas Bibi.

Nós transportamos o produto para fazê-lo chegar 
às lojas Bibi e ao consumidor final – ou seja, nós somos 
vasos comunicantes e, como tal, elevamos o nome da 
parceria para outro patamar. Não somos simplesmente 
um parceiro que troca serviço e produto por cheque; 
nós somos um parceiro que está comprometido com o 
negócio. O seu negócio está comprometido com o nosso 
negócio, e com essa fórmula fazemos a engrenagem 
econômica girar, o que nos dá a convicção de que não 
haverá crise que poderá nos superar”.

O Brasil está dando exemplo ao mundo

Urubatan Helou prosseguiu, mencionando rapi da-
men te sua história: oriundo de Uberlândia (MG), chegou 
a São Paulo, onde fundou sua primeira empresa, a 
Transfilm, em 1972, e depois a Braspress, em 1977. Ele 
contou como superou 17 pacotes econômicos e oito 
moedas diferentes.

“Hoje vivemos a oitava economia do mundo, com 
a Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT -, que tem 
o privilégio de tratar o empresário como carrasco e o 
colaborador como débil mental. A CLT já está vencida; 
por isso precisamos superar essa questão.

Enfrentamos ainda a alta carga tributária e ainda a 
crise política e econômica, projetando uma inflação de 
3,21% como meta e um déficit de R$ 35 bilhões, além de, 
agora, a Contribuição Provisória sobre Movimentação 
Financeira - CPMF.

Sou a favor da CPMF, mas que seja compensatória 
– ou seja, tudo aquilo que eu pagar de CPMF, tudo 
aquilo que vocês pagarem de CPMF, que seja possível 
deduzir dos PIS/Cofins de cada um de nós, porque se 
trata do imposto mais burro que a gente tem: você 
compra por 10, vende por 7 e ainda paga imposto 
sobre isso. 

Portanto, se a gente pudesse ter uma alíquota, 
que fosse até de 1%, 1,5% do PIS, do CPMF, isso seria 
abatido do PIS/Cofins, o que poderia minimizar a 
carga tributária de quem paga. Quanto àqueles que 

Urubatan Helou na palestra feita aos 
fornecedores da Calçados Bibi
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não pagam, haveria mais ou menos 
unanimidade, porque é praticamente 
impossível a evasão e a sonegação 
da CPMF. Nós teríamos talvez uma 
baixa em nossa carga tributária, 
até porque, quando se fala de carga 
tributária, quando se fala de CLT, é 
preciso imaginar que isso é realmente 
uma chaga, uma chaga isonômica – 
e, quando isonômica, vence aquele 
com mais inteligência, vence aquele 
que pode efetivamente melhorar seu 
negócio diante de uma comunidade ou 
diante de um processo concorrencial”, 
defendeu ele.

Em relação à crise, ele mencionou: 
“Dentro de um quadro como este, 
eu olho o Brasil de forma diferente. 
No evento ouviu-se que o que está 
acontecendo foi para melhorar o País. Concordo 
plenamente, pois o Brasil está dando exemplo para o 
mundo: nós estamos resolvendo os problemas pelo 
meio institucional. 

Quem poderia imaginar que dois anos atrás 
empresários do setor da construção estariam presos, 
pagando pelos seus erros e pelas suas faltas de ética e 
de comportamento; quem poderia imaginar que numa 
democracia jovem – adolescente, quase bebê usando 
calçado Bibi – como a nossa estaria acontecendo isso?

A segunda maior democracia do mundo é o 
Brasil; estamos dando exemplo ao mundo – mui-
to diferentemente da Itália, onde explodiam carros, 
matavam pro mo tores, assassinavam juízes na operação 
Mãos Limpas, ou mesmo dos Estados Unidos na década 
de 1920, com a maior corrupção do mundo, Lei Seca, Al 
Capone, famílias que dominavam todo aquele processo.

Nós estamos passando o país a limpo, ao contrário 
de muitas nações do mundo que não estão sabendo 
fazer isso. A economia e o empresário pensam não no 
hoje, e sim no futuro. Quando você começa a preparar 
a sua fábrica, nós começamos a fazer com que a 
engrenagem econômica comece a girar. Espero estar 
certo, porque os meus argumentos são muito sólidos, 
até que alguém me convença do contrário.

Continuo realizando investimentos na Braspress 
com a esperança renovada de que a economia vai se 
recuperar, de que a engrenagem econômica vai voltar 
a se movimentar. Por isso, invistam nos seus negócios; 

busquem fazer diferente e vão mudando de acordo 
com as circunstâncias que vão se apresentando.

Para concluir, quero dizer que me sinto muito 
honrado de estar aqui com a família Bibi e que o 
nosso sobrenome é Braspress Bibi; nós também 
somos parte dessa família, pois a nossa parceria é de 
comprometimento. Empresas não fazem negócios, 
quem faz negócios são as pessoas, e fico muito feliz 
de poder continuar celebrando negócios com vocês, 
celebrando negócios com toda a comunidade daqui 
da região de Novo Hamburgo. Muito obrigado, meus 
amigos”, finalizou Urubatan Helou.

Da direita para a esquerda: César Fritsch, Urubatan Helou, Marlin Kohlrausch, 
Carla Patrícia dos Santos e Arivaldo José Barbosa

Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress e Patricia 
Silva, Gerente de Recursos Humanos da Bibi Nordeste
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Gtel, parceira da Braspress

Série “Parcerias”

Ao prosseguirmos com a série “Parcerias”, entre-
vistamos Agenor Mikio Honma, Diretor da Gtel 

(Grupo Técnico Eletromecânica S.A.), destacando 
esse importante relacionamento com a Braspress, 
que dura há um ano.

“Começamos com a parceria para a unidade 
nova em Guarulhos (SP), o Planeta Azul, e quere-
mos que se estenda para todas as outras filiais da 
Braspress. No momento estamos fazendo toda a 
parte de remodelação do sistema de média tensão 
da Organização”, afirmou Agenor.

Segundo o Diretor da Gtel, a empresa faz mon-Agenor Mikio Honma, Diretor da Gtel
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tagens industriais relacionadas 
a instalações elétricas, mecâni-
cas, hidráulicas, tubulações in-
dustriais e combate a incêndios 
em metalúrgicas, siderúrgicas, 
empresas de aviação e automo-
bilísticas – em resumo, tudo o 
que envolve indústrias por todo 
o Brasil.

Na área de elétrica, a empre-
sa atua nos sistemas de força, 
proteção atmosférica e malha de 
aterramento, iluminação, alarme 
e combate a incêndio, automa-

ção e supervisão, telefonia, som, 
alarme e sistemas inteligentes 
de segurança.

Em mecânica, oferece trans-
portadores e esteiras, sistema de 
montagem automotiva e robótica, 
instalação de caldeiras, reatores, 
tanques, torres de resfriamento, 
sistemas de ventilação, instalação, 
alinhamento e nivelamento de 
máquinas e equipamentos, bem 
como sistemas estruturais, pipe 
racks e pontes rolantes.

Na parte de utilidades, a Gtel 
possui sistemas de tratamento, de 
esgotos e de combate a incêndio.

A empresa realiza ainda a parte 
de instrumentação, ou seja, insta-
la instrumentos e equipamentos, 
além de efetuar serviços especia-
lizados, tais como calibração de 
instrumentos, testes individuais e 
gerais das redes, entre outros.

A Gtel oferece ainda a manu-
tenção industrial, feita nos sis-
temas elétricos, nas instalações 
mecânicas e nas redes de utili-
dades industriais.

No mercado desde 1975, aten-
de simultaneamente a 16 clientes 
de uma carteira com mais de mil.

Sediada em São Paulo, presta 
serviços em todo o território na-
cional. A partir de um escritório 
técnico-administrativo e amplo 
almoxarifado 
central, conta 
com todos os 
recursos de 
equipamentos, 
ferramentas e 

uma estruturada frota de cami-
nhões e veículos para proporcionar 
um atendimento de qualidade.

“Contamos com 650 funcio-
nários diretos e 200 terceirizados 
por todo o País. Sabemos quão 
importante é preparar os cola-
boradores para as funções que 
desempenham. Por isso, nossos 
colaboradores recebem treina-
mento específico para desen-
volverem suas atividades com 
100% de eficiência e satisfação do 
cliente”, comentou Agenor.

Giuseppe Coimbra, Diretor Ad-
ministrativo-Financeiro da Bras-
press, concorda e aprova a parce-
ria: “Acho de extrema importância 
ter um bom relacionamento com 
os nossos parceiros, e com a Gtel 
não é diferente. Sempre fomos 
atendidos conforme nossas ex-
pectativas e com a qualidade que 
buscamos”.

Preocupação em 
ser sustentável

A Gtel preocupa-se com o meio 
ambiente e procura soluções para 
não comprometer a qualidade dos 
serviços que presta nem prejudi-
car o mundo à sua volta.

Em todas as obras, utiliza um 
sistema de coleta de lixo, onde 
todo o material que sobra é co-
letado, separado conforme o tipo 
e entregue a empresas especiali-

Montagem eletromecânica de uma 
usina termoelétrica

Prêmios que a Gtel 
recebeu graças as 
atividades que a 
empresa realiza
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Montagem de 
pórticos para 

subestação 
de 230 volts

Algumas das soluções 
que  a Marksell oferece são 
plataformas elevatórias

destinados a um lar de idosos. Da verba arrecadada, 
90% ficam com o lar, e os outros 10% vão a outra enti-
dade que escolhemos para ajudar”, comentou o Diretor.

A Gtel tem certificado ISO 9001 e diversos ates-
tados técnicos de capacidade técnica.

A empresa também recebeu inúmeros prêmios, 
entre os quais se destaca o MasterInstal 2015, al-
cançado graças ao case de inovação com a monta-
gem de uma usina fotovoltaica.

“Sabemos que 2016 vai ser um ano muito com-
plicado para o País todo, ainda mais no segmento 
em que atuamos da área industrial, mas estamos 
apostando no novo mercado de geração de energia.

Estamos oferecendo o serviço para as empre-
sas interessadas em montar usinas termoelétricas 
e fotovoltaicas, contribuindo, assim, para um mun-
do melhor”, concluiu o Diretor Agenor.

zadas e certificadas em cada área para reciclagem.
Preocupada em controlar a emissão de CO2 – di-

óxido de carbono -, a Gtel está em busca de ener-
gias renováveis.

A empresa está apostando em um novo mer-
cado, que é a geração de energia, ou seja, centrais 
termoelétricas utilizando gás natural e turbinas de 
avião para gerar energia, além de usinas fotovoltai-
cas (de energia com placas solares).

“Prestamos serviços para aqueles que estão 
adotando novas alternativas – tanto que temos 
parcerias com essas empresas para podermos 
montar usinas termoelétricas e fotovoltaicas.

O petróleo está sendo colocado de lado, já que 
emite muito CO2, e o mundo está tomando consci-
ência de que precisa reduzir o aquecimento global.

Então, o petróleo está ficando cada vez mais 
barato, e a tendência é de o preço cair mais, pois, 
mesmo que o valor seja importante, precisamos 
nos preocupar com o planeta”, relatou Agenor.

Além da preocupação com o meio ambiente, a Gtel 
está atenta a ajudar quem precisa. Por isso, realiza 
ações de responsabilidade social. “Todo ano patroci-
namos um jantar beneficente para arrecadar fundos 

Vista geral do pátio de 
subestação elevatória
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Ferramentas laboratoriais

ABraspress possui uma frota 
própria de 1.850 veículos. Para 

mantê-los conser vados, con ta com 
profissionais capa citados e ferra-
mentas labo ratoriais para realizar 
dia gnóstico e prevenção.

A Organização dispõe de equi-
pamentos de alta precisão que são 
de grande importância na iden-
tificação da necessidade de repa-
ração dos veículos.

Entre as ferramentas utilizadas 
estão:

A importância das  
ferramentas 
laboratoriais

Urubatan Helou Junior, Controller de 
Frota da Braspress
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Além de utilizar essas ferramentas para conservar 
a frota, a Organização utiliza os Checklists A e B, que 
têm como objetivo principal avaliar regularmente as 
condições dos veículos, para que o motorista, a partir 
das providências tomadas pelos responsáveis de frota, 
possa sentir-se confiante em estar à frente de um 
veículo cada vez mais seguro.

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

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

Balanceadora Fixa: realiza o ajuste e 
balanceamento das rodas, eliminando, 
consequentemente, as vibrações no volante e 
no sistema de direção.

Densímetro: utilizado para 
medir a proporção entre o 
aditivo e a água do 
sistema de arrefecimento, 
através da inspeção de 
sua massa específica.

Equipamentos de 
Geometria: realizam 
o alinhamento dos 
eixos e do sistema 
de direção, 
prolongando a vida 
útil dos pneus e 
assegurando 
conforto na 
dirigibilidade 
do veículo.

Balanceadora Universal: tem a finalidade de 
realizar o ajuste e o balanceamento das rodas, de 
modo a eliminar as vibrações no volante e no 
sistema de direção.

O Checklist A, realizado mensalmente pelas filiais 
que têm frota própria, é enviado ao Departamento de 
Frota na Matriz da Braspress, localizada em São Paulo 
(SP), que tem o controle do estado dos caminhões.

Muito mais detalhado do que o Checklist B, o 
Checklist A tem 381 itens relacionados a segurança, 
manutenção, equipamentos obrigatórios, conservação, 
conforto e procedimentos.

A partir dos itens do Checklist A é feito o Índice de 
Qualidade da Frota Braspress, que tem ligação direta 
com o Campeonato de Conservação de Frota, realizado 
pelas filiais.

O campeonato foi criado para incentivar as filiais a 
realizar todos os processos, mantendo os caminhões 
sempre em perfeito estado. 
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Videoscópio: realiza 
diagnósticos de 
desgastes, trincas, 
vazamentos ou 
contaminação no 
interior do motor ou 
agregados sem a 
necessidade de 
desmontagem prévia.

Pressurizador: ferramenta utilizada para fazer testes 
de estanqueidade, verificando vazamentos nas 
tubulações do sistema de arrefecimento e tampas 
dos reservatórios de expansão ou radiadores.

Opacímetro: pela medição dos gases provenientes 
da combustão do motor, corrige irregularidades no 
sistema de injeção, mantendo os níveis de emissão 
dentro das normas ambientais.

Estetoscópio: 
utilizado para auxiliar 
na identificação e 
no diagnóstico de 
barulhos anormais 
do motor ou de 
seus componentes 
que geram atrito 
entre si.

A competição tem por objetivo garantir a qualidade 
do tráfego e incentivar as filiais a alcançar um lugar de 
destaque na Organização, já que as três filiais com as 
frotas mais bem preservadas são pre miadas pelo seu 
excelente desem penho.

Segundo Urubatan Helou Ju nior, Controller de Frota 
da Braspress, o Campeonato de Conservação de Frota 
é uma maneira justa de avaliar o desempenho 
dos cola boradores.

“A frota comprovou que não podemos premiar os 
colaboradores pelo tempo de casa, e sim pelo mérito. 
Evidenciando as pessoas que foram destaque dentro 
de um processo de competição com re gras claras e 
justas”, relatou Uru batan Helou Junior.

Além disso, os inspetores téc nicos visitam a 

cada três meses todas as filiais que possuem 
frota própria, levando todas as ferra mentas 
laboratoriais dentro da van de controle de 
emissão de poluen tes, para realizar a ins peção 
dos caminhões e evitando, assim, possíveis 
falhas.

“É de suma importância essa vistoria que fa ze-
mos nos cami nhões, pois conseguimos detec tar 
problemas antes deles acontecerem e, portanto 
prevenir acidentes.

Com a junção dos checklists e das visitas que 
fazemos, con seguimos deixar os proce di men tos em 
conformidade com as normas e garantir maior vida 
útil aos veículos”, comentou Marcelo Vidal, Inspetor 
Técnico de Frota da Braspress. 
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COMJOVEM

Urubatan Helou e Tayguara Helou
falam sobre empreendorismo

Urubatan Helou e Tayguara Helou palestraram juntos no dia 16 de novembro passado
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Pela segunda vez, Urubatan He
lou, Diretor Presidente da Bras

press, e seu filho Tayguara Helou, 
atual presidente do SETCESP – Sin
dicato das Empresas de Transpor
tes de Carga de São Paulo e Região 
– e Diretor de Desenvolvimento e 
Novos Negócios da Organização, 
ministraram a palestra “Empreen
dedorismo e Sucesso Empresa
rial”, numa verdadeira interação 
en tre pai e filho.

A palestra aconteceu no 
Workshop da COMJOVEM – Co
mis são de Jovens Empresários 
de São Paulo , realizado no 
SETCESP em São Paulo (SP), no 
dia 16 de novembro passado 
tendo como pauta principal em
preendedorismo, sucesso em
pre sarial e debates sobre os ru
mos do Brasil.

O presidente do SETCESP na 
oca sião, Manoel Sousa Lima Jr., fez 
a abertura do evento, juntamente 
com Ana Carolina Ferreira Jarrou
ge, Secretária Geral do SETCESP e 
Coordenadora da COMJOVEM Na
cional da NTC & Logística, e Juliana 
Petri, Gerente de Automação da 
Braspress e então Diretora Adjun
ta da COMJOVEM São Paulo.

Urubatan Helou iniciou a pales
tra comentando que não possui 
nada de palestrante, e sim DNA 
de empresário. “Confesso a vo

cês que sou empresário de DNA, 
purosangue; não tenho nada de 
palestrante. Sou um homem que 
vive de ideias próprias e de ideias 
dos outros. Portanto, trocar expe
riências com vocês é muito impor
tante e vai me enriquecer também 
como empresário”, afirmou.

Antes de passar a palavra a seu 
filho, Urubatan disse como se sen
te palestrando em um workshop 
da COMJOVEM.

“Estou aqui num evento da 
COMJOVEM paulista e, quando vejo 
a COMJOVEM, sinto aquela mesma 
sensação de quando era piloto de 
corrida. Certa vez, na década de 
1980, já então com 35 anos, me 
lembro do Rubinho e do Luciano 
Burti estreando na Fórmula Ford, 
enquanto eu já era piloto veterano. 
O Rubinho me perguntou como 
era pilotar, e falei para ele vir atrás 
e fazer o que fizesse. Na segun
da volta, ele me colocou de lado e 
sumiu; nunca mais vi. É assim que 
sinto hoje, quando olho os meni
nos da COMJOVEM. Eles me colo
caram de lado e sumiram”, contou.

Tayguara Helou iniciou sua 
apresentação comentando sobre 
o título da apresentação: “Em
preendedorismo e sucesso em
presarial”, dizendo que não existe 
nenhum projeto empresarial sem 
empreendedores.

“É mais ou menos como expli
car o funcionamento da roda. Ago
ra, com esta nova missão de dirigir 
o SETCESP, sem nenhuma remu
neração por trás, mas sim com o 
objetivo de defender o interesse 
de um colegiado, na realidade um 
setor como um todo, um grupo de 
empresas, para que possam ser 
mais bem reconhecidas e conti
nuar crescendo, ou seja, buscando 
um resultado positivo para nossos 
negócios.

Acho que é importante falar um 
pouco sobre mim. Sou Diretor de 
Desenvolvimento e Novos Negó
cios no grupo Braspress. Fui Con
troller durante dez anos na em
presa e fui convidado por Giuseppe 
Coimbra, Diretor Administrativo
Financeiro, a fazer esta tarefa. 

 Na época, Giuseppe queria im
plementar na empresa o Departa
mento de Controladoria, mas não 
conseguia identificar uma pes
soa para fazer isso. O Controller é 
aquele cara que mexe com o orça
mento, cuida da entrada das recei
tas, contas a pagar, contas a rece
ber… Se esse cara que corta custos 
não tomar cuidado, vai almoçar 
sozinho. 

Sempre tive vontade de conver
sar com as pessoas, interagir, ten
tar entender o outro lado, porque 
ninguém é dono de todas as ideias, 
e a troca de informações e conheci
mento é o que nos enriquece”, citou 
o atual presidente do SETCESP.

Nesse momento, Urubatan 
Helou interferiu e disse não haver 
paternalismo dentro da Braspress, 
e sim merecimento.

“Na Braspress nunca aconte
ceu o paternalismo. Quando o Tay
guara e o Urubatan Junior tinham 
12, 13 anos, quando chegavam as 
férias, principalmente as de julho, 
onde eles ficavam? Eu os levava A palestra foi realizada no Workshop da COMJOVEM
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para passar as férias na Braspress, para ficarem na 
plataforma carimbando nota fiscal e recebendo frete 
FOB. Essas eram as férias deles. O que eles iam fazer 
na empresa? Era para eles encontrarem seu próprio 
caminho. Se fosse na Braspress, ótimo; se não fosse, 
que procurassem ser felizes, cada um no seu cami
nho.

O Tayguara disse que foi nomeado pelo Diretor 
Financeiro, e é verdade. O Tayguara foi estudar fora, 
ficou quatro anos na Austrália, voltou formado. Co
meçou a trabalhar na empresa, foi procurando seu 
espaço e o encontrou, mas não apontado por mim, e 
sim pela própria empresa. A Braspress o indicou como 
Controller naquela ocasião, e a mesma coisa ocorreu 
com o Junior após voltar dos Estados Unidos. Ele foi 
para a Braspress e hoje é nosso Diretor de Frota.

No SETCESP foi a mesma coisa. Em 2004, quando 
recriei a COMJOVEM, os meninos se reuniram, a come
çar por suas empresas, cheios de inseguranças. Para 
agradar o Presidente do SETCESP – na época eu –, in
sinuaram a eleição do Urubatan Junior como coorde

nador da COMJOVEM. Eu disse que, se fosse para ter o 
Urubatan Junior ou o Tayguara como coordenadores no 
meu mandato, era melhor não ter COMJOVEM, porque 
o que eu não queria era esse princípio de paternalismo.

Agora o Tayguara encontrou sua vida no SETCESP, 
mas encontrou porque é uma coisa de que ele gosta e 
que lhe dá felicidade”, relatou.

Tayguara Helou aproveitou a deixa do pai para con
tar sobre os primeiros passos que deu na Braspress e 
o que fez para chegar ao cargo em que está hoje.

“Quando voltei da Austrália, sentei diante da mesa 
do meu pai e perguntei onde eu iria trabalhar. Ele me 
disse que não sabia, mas que não dava para começar 
na empresa. Após esse balde de água fria, fiquei pen
sando no que poderia fazer e vi uma oportunidade no 
mesmo caminho em que meu irmão estava.

Meu irmão, na época, tinha uma empresa que 
prestava serviços para a Braspress, pois toda trans
portadora terceiriza parte de sua produção. Como o 
serviço é sazonal, não tem como montar uma estru
tura própria para atender no auge de encomendas: 

Pai e filho palestraram sobre empreendedorismo e sucesso empresarial
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depois, o que vamos fazer com os 
caminhões? Então, as transporta
doras terceirizam. Decidi montar a 
THTex e atuar como um agregado 
da Braspress”, contou.

Para falar de empreendedoris
mo e projeto empresarial, Taygua
ra Helou comentou que não tem 
como abordar o assunto sem ci
tar o Brasil e o modelo econômico, 
porque todo negócio está inserido 
no modelo econômico, e a empre
sa precisa procurar uma segmen
tação e um posicionamento.

Após explicar os dados sociais 
e econômicos do País, ele abordou 
também o ambiente de negócios no 
qual as empresas estão inseridas.

“É uma loucura manter 85 ru
bricas tributárias. Por isso, temos 
um exército na Contabilidade para 
conseguir adequar a guerra tribu
tária no Brasil. Como transpor
tador dentro de uma guerra, você 
precisa de funcionários na barreira 
fiscal, para poder agilizar a leitura 
dos documentos das mercadorias 
transportadas”, relatou.

Nesse ponto, Urubatan Helou 
também destacou os problemas 
causados pelas barreiras fiscais 
no Brasil.

“Cada barreira fiscal é uma ver

dadeira aduana, quer dizer, é onde 
prolifera o tráfico de drogas, explo
ração sexual infantil, etc. Pode ser 
que o novo recadastramento efe
tivamente resolva o assunto atra
vés da barreira fiscal via atalho, já 
que hoje temos a nota eletrônica, 
o manifesto eletrônico. Vamos 
acreditar na possibilidade desse 
problema ser resolvido.

Não se pode mais ficar nessas 
masmorras que funcionam como 
indutores à prostituição infantil, 
tráfico de drogas e roubo de carga. 

Coincidentemente, sempre que 
acontece o roubo de um caminhão 
com grande valor agregado, está 
a poucos quilômetros da barreira 
fiscal – ou seja, você chega à bar
reira fiscal, mostra as notas fiscais; 
eles olham que tem celular e, por 
coincidência, logo à frente esse ca
minhão é roubado”, discorreu.

Tayguara Helou também abor
dou a Consolidação das Leis Traba
lhistas – CLT –  e, antes de passar 
a palavra ao pai, falou um pouco 
mais sobre a Braspress e as enti
dades de classe.

“A Braspress deixou de ser uma 
transportadora há muitos anos. 
Somos provedores de tecnologia e 
informação. Sobre o frete se con

versa, mas por tecnologia e infor
mação tem que se cobrar caro.

Temos um sistema de represen
tação que começa com a Confede
ração Nacional de Transporte, esta
mos inseridos na parte de cargas, e 
depois a NTC e 11 Federações.

A COMJOVEM promove a in
tegração de jovens empresários, 
cria laços de amizade, proporcio
na troca de informação e estudos 
de temas para o enriquecimento, 
estimula o surgimento de novas 
lideranças, gera negócios e oportu
nidades. Depois da COMJOVEM, fi
zemos muitos negócios e criamos 
outros novos – ou seja, fomenta
mos negócios e estimulamos o 
movimento de novas lideranças 
empresariais.

Capacitamos os participantes a 
atuarem integralmente na gestão 
das empresas, funcionando em 
modelos diferentes, dependendo 
da região, com reuniões mensais, 
visitas técnicas e eventos técnicos.

São 31 núcleos regionais, pro
movendo eventos como este, 
seminários itinerantes em todo 
o Brasil, encontros nacionais e 
workshops, entre outras ativida
des”, encerrou Tayguara Helou, 
passando a palavra ao pai.

Urubatan Helou retornou à pa
lestra pedindo que todos fizessem 
junto com ele uma reflexão sobre 
as próprias carreiras.

“Todos vocês são jovens, estão 
iniciando suas carreiras empresa
riais agora. A principal reflexão é 
saber se estão felizes fazendo o 
que fazem, porque, se não estive
rem, encontrem uma fórmula de 
fazer aquilo que os deixa felizes. 

Estou dizendo isso porque 
fico às vezes preocupado quan
do vejo nas redes sociais as 
pessoas comemorando quando 
chega sextafeira, porque é um 

O evento foi realizado na sede do SETCESP
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sinal de que não vai trabalhar no dia seguinte. Sin-
to o contrário; na sexta-feira tenho angústia, que 
só termina no domingo à noite, quando termina o 
Fantástico e começo a ficar feliz. Sou tão feliz tra-
balhando, e as pessoas lá na Braspress ainda me 
pagam para fazer o que me deixa tão feliz.

A reflexão que cada um de nós precisa fazer é a 
seguinte: ‘o que estou fazendo me torna um homem 
mais feliz?’. Quando você faz alguma coisa com feli-
cidade, com amor, faz tão bem feito que isso acaba 
dando dinheiro. Isso quer dizer que o dinheiro está 
umbilicalmente ligado à qualidade, a fazer bem feito, 
a fazer uma única vez.

Estou falando isso por experiência; nunca vi um 
cidadão errar tanto como já errei. Dizem que o gênio 
aprende com o erro dos outros, e o cara razoavelmen-
te inteligente aprende com seus próprios erros.

Em 1977, fundei a Braspress e convidei o Milton 
Petri para ser meu sócio na Vila Guilherme, em São 
Paulo (SP). Inspirado no filme Oriente Express  ten-
tei registrar como Brasil Express, mas o registro foi 
negado porque o nome já existia. Então, coloquei o 
nome de Braspress, e de lá para cá é uma história 
que todos vocês conhecem, com todas as dificulda-
des. Não sou dono das dificuldades; todas as difi-

culdades que ocorreram comigo ocorreram com os 
demais empreendedores também”, contou ele.

Antes de finalizar a palestra, Uru batan Helou 
aconselhou a todos não pautarem a vida e a car-
reira por dinheiro, mas para amarem seu trabalho 
ou seu projeto e fazerem sem pre o melhor, ser fas-
cinados para fazer o melhor, que o dinheiro vem 
como consequência.

No Worskhop também estiveram presentes Uru-
batan Helou Junior, Controller de Frota da Braspress; 
Kim Kataguiri, Coordenador do Movimento Brasil Li-
vre; Senadora Marta Suplicy, entre outros.

Tayguara Helou abordou a Consolidação das Leis Trabalhistas

O presidente do SETCESP também comentou 
sobre as entidades de classe
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A pedido do Colégio Maris-
ta de Criciúma (SC) a Braspress 
transportou quatro caixas de 
roupas para Olinda (PE).

A coleta, realizada no dia 9 de 
dezembro passado, contou com 
a presença de Carlos Limonge 
Faria, Gerente da Organização de 

Criciúma, e dos representantes 
do Colégio Marista: Soraia Magili 
Vidal, Cláudia Lima, Cristiane No-
vais e José Carlos Pereira.

A entrega em Olinda foi reali-
zada pela filial de Recife para Te-
reza M. M. do R. Matos, no dia 18 
de dezembro passado.

Solidariedade de São Paulo (SP) para Barretos (SP)

Cidade de Olinda (PE) recebe transporte solidário

A pedido da NTC & Logística, a Braspress rea-
lizou dois transportes de cortesia de São Paulo 
(SP) para Barretos (SP), no dia 12 de fevereiro 
passado.

A primeira entrega foi feita para o Alojamen-
to Madres Paulinas, que pertence ao Hospital do 
Câncer de Barretos, representado por Adriana da 
Silva Martins Ferreira e Naiara Bernardes, que re-
ceberam 200 travesseiros hospitalares.

Seis andadores dobráveis, seis oxímetros 
portáteis de dedo, um oxímetro de pulso, três ca-
deiras de rodas e duas cadeiras de banho para 
pessoas acima do peso foram entregues ao Hos-
pital São Judas Tadeu, que também faz parte do 
Hospital do Câncer de Barretos, na ocasião repre-
sentado pela Irmã Sandra Souza da Silva e Gesieli 
Aparecida da Silva.

Nas duas entregas solidárias, a Braspress foi 
representada pela motorista Marilucia Cosmo 

Dantas da Silva e pelo conferente Diego Santos 
Medeiros.

Os materiais doados foram adquiridos pela 
ação do projeto NTC do Bem, que arrecadou 120 
cotas de doações no Congresso NTC e VIII Encon-
tro Nacional COMJOVEM, em novembro passado.

Segundo Vilma Fernandes, coordenadora do 
projeto, a união e a caridade são fundamentais 
para a evolução da sociedade.

“Nós – empresários do TRC e familiares – já 
somos uma grande família, e a NTC sempre se 
prontificou a auxiliar nas atividades do setor. 
Assim, contribuir também com os mais neces-
sitados foi apenas uma extensão gratificante do 
trabalho desenvolvido. Em qualquer lugar a que 
formos deste país encontraremos pessoas que 
precisam de ajuda, seja material ou até efetiva, 
e poder trabalhar nesse sentido é positivo para 
quem recebe e para quem doa”, relatou Vilma.

Braspress participa do Novembro Azul
A Braspress continua mostrando sua 

preocupação com os colaboradores. Des-
ta vez, proporcionou aos funcionários da 
filial de Salvador (BA) duas palestras so-
bre câncer de próstata, participando da 
campanha Novembro Azul, numa iniciati-
va de Edilene Freire, Gerente Regional da 
Bahia e Sergipe.

Durante o evento na Organização, 
90 colaboradores tiveram a oportuni-
dade de tirar dúvidas e conscientizar-

-se da importância de cuidar da saúde.
O Novembro Azul faz parte de uma 

ação que tem por objetivo conscientizar 
a sociedade (principalmente os homens), 
sobre doenças masculinas, com foco na 
prevenção do câncer de próstata.

O movimento começou na Austrália, 
em 2003, aproveitando as comemo-
rações do Dia Mundial de Combate ao 
Câncer de Próstata, realizado no dia 17 
de novembro.

Filial de Salvador realiza 
evento Novembro Azul

Carlos Limonge presenciou a coleta no 
Colégio Marista de Criciúma

Da direita para a esquerda: 
Irmã Sandra da Silva 
Martins, Marilucia Cosmo 
Dantas da Silva, Diego 
Santos Medeiros e Gesieli 
Aparecida da Silva

Da esquerda para a direita: 
Adriana da Silva Martins 
Ferreira, Diego Santos 
Medeiros, Marilucia Cosmo 
Dantas da Silva e Naiara 
Bernardes Ferreira
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Sensibilizada com a maior tragédia ambiental recen-
temente ocorrida no Brasil, a Braspress realizou quatro 
transportes solidários para as cidades atingidas pela 
lama de Mariana (MG). 

Segundo Urubatan Helou, Diretor Presidente da Bras-
press, a Organização não pode deixar de atender essa 
população prejudicada pela tragédia. “Recebemos vários 
pedidos de transporte solidário e não pudemos deixar de 
atender, mesmo neste período do ano, quando temos 
muito trabalho de movimentação com as cargas natali-
nas, pois entendemos que a população estava realmente 
precisando de donativos”, explicou ele.   

No dia 5 de novembro passado, as barragens da mi-
neradora Samarco romperam-se, e cerca de 62 milhões 
de metros cúbicos de rejeitos (resíduos resultantes da 
exploração do minério de ferro) foram liberados e invadi-
ram o distrito de Bento Rodrigues, na cidade de Mariana. 
Com essa quantidade, é possível encher 24.800 piscinas 
olímpicas.

A lama passou pelos rios Gualaxo do Norte e do Carmo 

Braspress transporta solidariedade
para as cidades atingidas pela 
lama de Mariana (MG)

e desaguou no rio Doce. As cidades de Ponte Nova, Nova 
Era, Antônio Dias, Coronel Fabriciano, Timóteo, Ipatinga, 
Governador Valadares, Tumiritinga, Resplendor, Galiléia, 
Conselheiro Pena e Aimorés, em Minas Gerais, e Baixo 
Guandu, Colatina e Linhares, no Estado do Espírito Santo, 
ficaram sem água por dias, contando com a colaboração 
do País para não ficarem sem suprimentos.

O primeiro transporte foi feito para Galiléia no dia 19 
de novembro passado: mil quilos de alimentos e mil litros 
de água, a pedido da empresa Base 23.

William Oliveira, responsável pelo Departamento Co-
mercial, esteve à frente da arrecadação e agradeceu a 
Braspress pela ajuda no transporte.

“Sabemos como essas pessoas estão precisando 
dessa contribuição. Se cada um fizer um pouco, vamos 
ajudar a todos”, relatou William.

Foram transportados 40 mil litros de água para Go-
vernador Valadares no segundo transporte, arrecadados 
pelos Motoclubes de São Paulo (SP).

As doações, que estavam na Igreja Comunidade Cris-

Os colaboradores da Braspress uniram-se para separar e transportar as doações
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Braspress transporta solidariedade
para as cidades atingidas pela 
lama de Mariana (MG)

tã Doce Presença, localizada em São Paulo, foram 
transportadas pela Braspress para a Trupe do Bem 
em Governador Valadares, no dia 1.º de dezembro 
passado.

Esses donativos foram entregues por Cledson 
Vander, Gerente da filial da Braspress de Governa-
dor Valadares, para Sandro Heringer, representante 
da ONG, que distribuiu as águas conforme a neces-
sidade da população.

O terceiro transporte partiu da cidade de São 
José do Rio Preto (SP), que se uniu na arrecadação 
de água para ajudar os colatinenses. No total, 
foram transportadas 12 toneladas de água.

A Braspress entregou essas doações para a 
Defesa Civil de Colatina, contando com o apoio de 
Wendel Pertel, Gerente da filial, e de João R. Rodri-
gues, Willen Fienni, Jean P. Candido, Júlio P. Satil, 
Igor L. da Silva e Altieles de O. Silva, colaboradores 
da Organização, no dia 3 de dezembro passado.

No último transporte solidário foram transpor-
tados 30 galões de 20 litros e 66 garrafas de 2 litros 
de água oriundos de Vitória (ES) e arrecadados pe-
los atletas faixa preta de kickboxing da Federação 
Capixaba de Esportes de Contato – FECAPE-EC -.

As doações foram entregues na Associação Co-
latinense de Kickboxing e Artes Marciais para Ge-
nivaldo Porto e Demervência de Souza, no dia 8 de 
dezembro passado, pelo Gerente Wendel Pertel, 
acompanhado da Motorista Morgânia Maggione, 
Conferente Tarcisio Benezolli e Ajudante Evandro 
da Rocha Santos.

Da esquerda para a direita: William Oliveira da Silva, Andrezza 
Carvalho da Silva e Fernando Rocha

Da direita para a esquerda: Genivaldo Porto, Morgânia Maggione, 
Wendel Pertel, Demervânia de Souza, Tarcisio Benezolli e Evandro 
da Rocha Santos

Da direita para a esquerda: Wendel Pertel, João Roberto 
Rodrigues, Willen Fienni, Jean P. Candido, Júlio Prudêncio Satil, 
Igor L. da Silva e Altieles de Oliveira Silva

Da esquerda para a direita: Anderson Sousa de Lima, 
Regiane Sevilha Dias Bertini e Marney Vilela

Da direita para a esquerda: Marcello Figueiredo, Gerente Regional 
de Minas Gerais; Wagner Batista, Conferente de Tráfego, e 
Alessandra Andrade Rocha Almeida, Motorista

PG_45 a 56_Responsabilidade social.indd   47 3/7/16   1:23 PM



48 Braspress News

Responsabilidade social

A Braspress realizou um encontro emocionante entre 
Urubatan Helou, Diretor Presidente, e Silvio Corraini, que, 
desaparecido durante quase quatro anos, foi localizado 
graças às imagens divulgadas nos caminhões da Orga-
nização.

Na ocasião, Silvio visitou a Matriz da Braspress, se-
diada na Zona Norte de São Paulo (SP), acompanhado da 
mãe, Maria Aparecida Corraini, e da neta Camila Victória 
Corraini, no dia 21 de outubro passado.

Durante o encontro, Maria Aparecida agradeceu ao 
Diretor Presidente da Braspress e ressaltou a importân-
cia da iniciativa da Organização.

“Me faltam palavras para expressar a gratidão que 
sinto pelo Senhor Urubatan e pela Braspress. Sem essa 
atitude, provavelmente eu não teria reencontrado meu 
filho e continuaria eternamente procurando por ele. Es-
pero que muitas outras pessoas com filhos desapareci-
dos também possam ter a oportunidade de passar por 
este milagre que estou vivendo”, relatou a mãe de Silvio.

Urubatan Helou teve a oportunidade de abraçar essa 

Urubatan Helou encontra Silvio Corraini – 
ex-desaparecido localizado graças 
à campanha da Braspress

família tão especial e desejar-lhes uma vida tranquila e 
de paz.

“Que a família continue reunida e que fique com mui-
ta paz e com muito amor. Não estou ganhando dinheiro 
com a campanha; minha recompensa é encontrar o filho 
de uma família e dar a alegria de juntá-los novamente”, 
contou Urubatan.

Silvio havia desaparecido no dia 12 de outubro de 
2011. Após anos de procura, sua mãe recebeu um tele-
fonema contando que seu filho estava no município de 
Serra, no Estado do Espírito Santo, em uma instituição 
para Alcoólicos Anônimos.

Silvio voltou a morar com a mãe e hoje sente que pas-
sou por um renascimento.

“A Braspress ajudou minha família a me encontrar, e 
ajudou a mim, Silvio, a me encontrar também, pois tinha 
medo de voltar,  medo de que me rejeitassem. Depois 
que vi que estavam me procurando, me senti amado e 
consegui voltar. Agradeço de coração por terem propor-
cionado isso a mim”, finalizou Silvio.

Mãe e filho admirando o adesivo da campanha 
que juntou a família novamente

Da esquerda para a direita: Urubatan Helou, Camila 
Victória Corraini, Silvio Corraini e Maria Aparecida Corraini
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Transporte solidário para Nova Esperança (PR)

Irmã da Congregação das Irmãs Paulinas recebe transporte solidário

A Braspress transportou solida-
ria mente cerca de 2 mil quilos de 
alimentos, material de higiene, rou-
pas, calçados e colchões para Nova 
Esperança (PR), a pedido da Igreja 
Pres biteriana do Brasil – Central de 
Maringá (PR).

A entrega foi realizada por Ibraim 
Helou, Gerente da filial de Maringá (PR), 
para Kassia P. dos S. Silva, Patrícia 
Buaretto, Viviani Siqueira e Estela 
Emerick, representantes da Se cretaria 
de Ação Social de Nova Esperança, no 
dia 25 de setembro passado. 

“A Braspress transporta o material da Livraria 
Paulinas de São Paulo (SP) para São Luís (MA). Perguntei, 
então, se poderiam transportar meus objetos pessoais 
como cortesia, pois estava me mudando, e eles 
gentilmente aceitaram”, relatou a Irmã Maria Celeste 
Ghislandi, que faz parte da Congregação das Irmãs 
Paulinas.

O material foi transportado de São Luís (MA) para 
São Paulo (SP) e entregue para a Irmã Maria Celeste, 
no dia 29 de outubro passado.

Na ocasião, também estiveram presentes Rosan-
gela Costa, Motorista da Braspress; Leonam F. Santos, 
Ajudante, e Djalma C. da Silva, Conferente da Livraria 
Paulinas.

“Agradeço a Diretoria da 
Organização por me conceder 
este transporte e agradeço 
também a Luciana Aquino, 
gerente da filial de São Luís, por 
todo apoio. Sou muito grata 
à Braspress”, finalizou a Irmã 
Maria Celeste.

Da direita para a 
esquerda: Maria Celeste 
Ghislandi, Leonam 
Ferreira Santos, Djalma 
Castro da Silva e 
Rosângela Costa

O transporte foi entregue 
pelo Gerente de Maringá, 

Ibraim Helou
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Urubatan Helou Junior
entrega computador 
para aluna

Urubatan Helou Junior, Controller de Frota 
da Braspress, visitou a escola Humberto Vic-
torazzo, em Araçariguama, no interior do Es ta-
do de São Paulo, no dia 4 de novembro passado.

Na ocasião, o Controller entregou um com-
putador para a aluna Daiane Cassiano da Silva, 
deficiente visual, e para a mãe dela, Idacilda 
Cassiano Maia.

Também estiveram presentes na oportu ni-
dade Magali dos Santos Silva, vice-diretora da 
escola, e o vereador Paulo Volcov.

A Prefeitura de Araçariguama ficou de 
dis  po nibilizar um software por voz para que 
Daiane utilize o equipamento. 

A Braspress realizou uma par-
ceria com a Prefeitura de Contagem 
(MG) para a elaboração do Projeto 
PESA – Programa de Educação e 
Sensibilização Am biental –, con-
tribuindo para a con fecção de car-
tilhas ambientais que foram dis-
tribuídas para os colaboradores da 
Organização no Estado mineiro e 
para estudantes da rede municipal 
de educação.

No dia 17 de novembro passado, 
foi en tregue o certificado pela 
participação no pro  jeto em Contagem 
(MG). Como re pre sentantes da 
Organização estiveram pre sentes 
Marcello Figueiredo, Gerente Re-
gional de Minas Gerais, e Denise 
de Paiva, Gerente de Marketing e 
Comunicação.

Da esquerda para a direita: Carlin Moura, Prefeito de Contagem; 
Marcello Figueiredo, Regional de Minas Gerais; João Guedes Vieira, 
Vice-Prefeito, e Antônio Xavier da Gama, Secretário do Meio 
Ambiente e Sustentabilidade de Contagem

Da esquerda para a direita: Urubatan Helou Junior, Paulo Volcov, Daiane 
Cassiano da Silva, Idacilda Cassiano Maia e Magali dos Santos Silva

Projeto PESA tem apoio da Braspress
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Braspress doa sucata para a JLA Recicla
A empresa JLA Recicla de São Paulo (SP) foi con-

templada pela Braspress com a doação de 3.056 
equipamentos e 800 metros de cabos sucateados, no dia 
5 de novembro passado.

A doação foi feita na presença de Tayguara Helou, 
Presidente do SETCESP – Sindicato das Empresas de 
Trans portes de Carga de São Paulo e Região –, e Diretor 
de Desenvolvimento e Novos Negócios da Braspress, 
e Jean Lúcio Chagas da Silva, Diretor da JLA Recicla, na 
Matriz da Braspress, em São Paulo.

Em 2015, foram doados mais de 5.901 equipamentos 

para a JLA Recicla, incluindo placa mãe, HD, estabilizador, 
teclado, mouse, projetor, caixa de som, leitor, telefone e 
3.600 metros de cabos, entre outros itens.

“Agradeço imensamente a Braspress por essa doação. 
Nós pegamos esse material e fazemos um processo que 
chamamos de 3D: descaracterização, desmontagem e 
destinação. Nesse último processo, encaminhamos cada 
parte para a cadeia produtiva – ou seja, o plástico volta 
para a indústria de plástico, o ferro para a indústria de 
ferro e assim sucessivamente, com todos os materiais”, 
relatou Jean.

Tayguara Helou participou da entrega de doações para Jean Lúcio Chagas da Silva

Entidade Missão Vida recebe doação da Braspress
A entidade Missão Vida Evangelismo, As sistência e Recuperação 

recebeu a doação de 40 volumes com equipamentos eletrônicos 
sucateados da Braspress.

Na ocasião, Carla G. de Mendonça, Gerente Regional do Triângulo 
Mineiro, entregou as doa ções ao Pastor Antônio Silva, responsável 
pela entidade, no dia 7 de outubro passado.

A entidade Missão Vida existe há mais de três décadas e atende 
milhares de moradores de rua por todo o território nacional.

Da esquerda para a direita: Pastor Antônio, 
Carla Mendonça e Karine Calabria
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Braspress recebe certificado 
da Childhood Brasil

A Braspress recebeu o certificado de 
Organização signatária do Pacto Empresarial 
contra a Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes nas Rodovias Brasileiras e 
por cumprir os requisitos estabelecidos pelo 
programa da Childhood Brasil de 2014.

A entrega realizada em São Paulo (SP), 
no dia 24 de novembro passado, contou 
com a presença de Vanila Lopes, represen-
tando a Braspress, no 9º Encontro Anual da 
Mão Certa.

O programa Na Mão Certa foi lançado em 
2006 pela Childhood Brasil, e tem como obje-
tivo promover uma ampla união de esforços 
para acabar com a exploração sexual de crian-
ças e adolescentes nas estradas do País, e a 
Braspress participa ativamente orientando os 
seus motoristas.
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Da esquerda para a direita: Rodrigo Santini, Vanila 
Lopes, e Eva Dengler

Braspress defende o fim da 
Violência contra as Mulheres

Carla Gomes, Gerente Regional do Triângulo Mineiro representou 
a Braspress no evento da ONU – Organização das Nações Unidas 
– para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres, 
realizada em Uberlândia (MG), no dia 7 de dezembro passado.

O evento celebrou os 16 dias de Ativismo pelo fim da Violência 
contra as Mulheres, que tem como objetivo conscientizar e 
dialogar com caminhoneiros, a fim de prevenir a violência contra 
mulheres e meninas. 

Durante o evento, o Diretor Presidente da Braspress Urubatan 
Helou, foi reconhecido pelos seus esforços pela igualdade de 
gênero, garantindo os direitos das mulheres na Organização e 
promovendo a ampla conscientização social no Brasil.

A parceria entre a ONU e a Caravana Siga bem, acontece no 
âmbito da campanha “O Valente não é Violento”, que tem como 
foco estimular a mudança de atitudes e comportamentos ma-
chistas, enfatizando a repon sabilidade que os homens devem 
assumir na eliminação da violência contra as mulheres.

Da esquerda para a 
direita: Joaquim Molina, 
Representante da 
Organização Pan-
Americana de Saúde; 
Carla Gomes, Gerente 
Regional do Triângulo 
Mineiro, e Nadine 
Gasman, Representante 
da ONU Mulheres 
no Brasil

Transporte solidário para o Hospital do Fogo Selvagem
Duzentas e quarenta sacolas de Natal, trinta e duas cestas 

básicas e três sacos de roupas, no total de 400 quilos, foram doados 
por um grupo de voluntários de São Paulo (SP) para o Hospital do 
Fogo Selvagem, localizado em Uberaba (MG).

O transporte solidário foi realizado pela Braspress, e entregue 
para a Diretora do Hospital, Ivone Aparecida pelo Gerente da filial de 
Uberaba, Luiz Alberto, no dia 15 de dezembro passado.

As doações vão colaborar com 23 famílias atendidas pelo Hospital 
do Fogo Selvagem, conforme as necessidades de cada uma.

“Em nome de nosso grupo de voluntários do amor, desejamos 
um Natal repleto de bênçãos a todos da Braspress”, agradeceu 
Marcelo Bizzi, um dos voluntários.

Ivone Aparecida, Diretora do Hospital; 
Luiz Alberto, Gerente da filial de Uberaba; 
Viviane, Secretária da Presidência, e José 
dos Reis, Voluntário
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Doando sorrisos para o Núcleo Cristão Cidadania e Vida

Mais uma vez, a Braspress colaborou com o Núcleo Cristão Cidadania 
e Vida –  SAICA – Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e 
Adolescentes – Nova Geração II – antigo Abrigo Edel Quinn, doando oito 
volumes com  cadernos, copos e canecas, no dia 11 de ja neiro passado.

Localizado nas imediações da Matriz do bairro de Vila Guilherme, na Zona 
Norte de São Paulo (SP), o Núcleo tem como meta resgatar adolescentes e 
restaurar suas famílias, po den do assim reintegrá-las à sociedade.

As crianças e jovens tem à disposição uma equipe de 15 educadores 
sociais, bem como psicóloga e assistente social. Todas são encaminhadas 
à escola, frequentando  cursos de acordo com a faixa etária.

Na ocasião, Ariovaldo Minhoto, Gerente Nacional de Operações da 
Braspress, entregou as doações para Roberta Silvério Marino, Gerente do 
Núcleo.

“Agradeço pela ajuda da Braspress. Todo o material doado vai ser muito 
bem utilizado pelas nossas crianças e jovens. Muito obri ga da”, comentou 
Roberta.

Colaboração com as crianças da Fundação Cafu
Representando a Diretoria da Organização, Juliana Petri, 

Ge rente de Automação da Braspress, recebeu o Certificado 
Amigo da Fundação Cafu no 3.º Jantar pelas Crianças da entidade, 
no dia 27 de outubro passado.

A Braspress recebeu o certificado Amigo da Fundação Cafu 
2015 por sua dedicação e apoio ao evento.

O jantar, que reuniu cerca de 600 convidados, teve como 
objetivo arrecadar verba para oferecer melhores condições de 
vida e oportunidades para as crianças e jovens do Jardim Irene e 
região, bairro onde o fundador da entidade, Marcos Evangelista de 
Morais, mais conhecido como Cafu, passou a infância.

A Fundação Cafu é uma entidade sem fins lucrativos que 
proporciona oportunidades de desenvolvimento para crianças e 
adolescentes. Toda a verba arrecadada no evento foi destinada à 
instituição, que atende 750 crianças e jovens de baixa renda entre 
três e 18 anos e mais 
de 300 pessoas aci-
ma de 16 anos, que 
participam de cursos 
profis sionalizantes.

Da esquerda para a 
direita: Sabrina Sato, 
Juliana Petri, Cafu e 

Rodrigo Capella

Da esquerda para a direita: Maria Aparecida 
Brito da Silva, Motorista; Ariovaldo Minhoto, 

Gerente Nacional de Operações da Braspress; 
Roberta Silvério Marino, Gerente do Núcleo, e 

Cícero Cláudio de Souza Bueno, Ajudante

Da esquerda para a direita: Alexandre Ferreira 
Vidinha, Romualdo Ferreira, Patricia Brandão, 
Edson Xavier da Silva e Rodrigo Araújo da Silva

Braspress realiza doação
para Polícia Federal

A Braspress realizou a doação de oito 
col chões, duas camas beliches, duas camas 
de solteiro e uma impressora para a Polícia 
Federal no Rio de Janeiro, no dia 19 de 
outubro passado.

Na ocasião, estavam presentes Patrícia 
Brandão, Gerente da filial do Rio de Janeiro; 
Alexandre F. Vidinha, Ajudante de Tráfego; 
Ro mualdo Ferreira, Motorista Urbano; 
Rodrigo A. da Silva, Ajudante de Tráfego, e 
Edson X. da Silva, Agente Administrativo da 
Polícia Federal.
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Braspress e TNG firmam parceria em 
Campanha de Responsabilidade Social

A Braspress colaborou com uma campanha da TNG 
ao transportar 115 volumes com cerca de 10 mil peças 
de roupas de Barueri (SP) para Cachoeirinha (RS).

Elói Desziuta, Supervisor de Operações da filial de 
Porto Alegre da Braspress, entregou as doações no 
dia 1.º de dezembro passado na Defesa Civil da cidade 
para os representantes Luiz Fernando Rodrigues, Ce-
marino de Freitas e Nestor Renck, que distribuíram as 
roupas conforme a necessidade da população.

Segundo Tito Bessa Jr., fundador da TNG, é de 
suma importância realizar ações sociais para pes-
soas e regiões que estão passando por algum tipo de 
dificuldade.

“Não dá para abrir os jornais ou assistir aos noti-
ciários na TV e ficar impassível diante de tamanha tra-
gédia e tantas vítimas. Não dá para fechar os olhos e 
fingir que nada está acontecendo, sem se sensibilizar 
com a situação involuntária que atinge esses brasilei-
ros. Resolvi fazer a minha parte”, relatou Tito.

Segundo o empresário, o mundo está em crise não 
só econômica, mas também moral, religiosa e étnica. 
Exatamente por esse motivo ele gosta de mostrar que 

existe uma população ca-
paz de se preocupar com os 
outros e que quer fazer algo 
bom, que deseja um futuro melhor e que tem vontade 
de ajudar. 

Para Tito, a importância de ações como essa reali-
zada pela TNG é justamente a mobilização de pessoas 
que se importam com o próximo e que, se ainda existem 
empresas que não realizam ações de responsabilidade 
social, está na hora de mudar.

“Chegou a hora de mostrar que nós, empresários, 
nos preocupamos com as pessoas, com o País, com 
o meio ambiente e com o futuro. Eu diria que não há 
sensação melhor do que a de ajudar quem teve seu 
dia brutalmente interrompido por um desastre na-
tural, uma tragédia ou uma guerra civil. Pessoas que 
passam por essas situações perdem a fé na vida e no 
futuro. Nós precisamos devolver isso a elas”, comen-
tou Tito.

A história de vida do fundador da TNG mostra que, 
quando se tem força de vontade e garra, tudo é possível. 

Tito começou a trabalhar aos 13 anos na assistên-
cia técnica da empresa do pai. Enquanto trabalhava 
diariamente na oficina, de avental, já sonhava com 
outro futuro.

“A TNG nasceu nos inesquecíveis anos 1980, do 
sonho de mostrar que era possível modificar a ma-
neira de vestir dos jovens daqueles dias. Na minha 
cabeça, os homens podiam estar bem vestidos de 
maneira confortável, chique e moderna. 

Em 1984, com o slogan “saia do comum”, a marca 
surgiu com a proposta de mudar a ideia de que o guar-
da-roupa masculino não precisa ser sóbrio e austero 
para ser elegante. A grife foi bem recebida pelo mer-
cado, e eu não parei de investir, inovar e crescer. 

A Braspress sempre se mostrou uma excelente 
parceira na logística da TNG, para atender à deman-
da de nossas 190 lojas. São tantos anos de convi-
vência e parceria que eu não poderia esperar outra 
atitude da Braspress nesta ação. São de parceiros 
assim que precisamos, e eu só posso agradecer pe-
los anos de excelente convivência”, finalizou Tito.

Da esquerda para a direita : Elói Desziuta, Supervisor de Operações 
da filial de Porto Alegre;  Enilton da Roxa, Motorista; Ederson Neves, 

Ajudante de Tráfego; Luiz Fernando Rodrigues, Defesa Civil; Cemarino 
de Freitas, Defesa Civil, e Nestor Renck, Defesa Civil.

Tito Bessa Jr., 
fundador da TNG
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Braspress continua colaborando 
com Unidos de Vila Maria

Mais uma vez a Braspress colaborou com a Unidos de 
Vila Maria, tradicional escola de samba desse bairro da Zona 
Norte de São Paulo (SP) com o patrocínio dos uniformes de 
futebol da categoria de base.

Para afirmar a parceria contínua, Tayguara Helou, Presi-
dente do SETCESP – Sindicato das Empresas de Transportes 
de Carga de São Paulo e Região – e Diretor de Desenvolvi-
mento e Novos Negócios da Braspress, visitou a escola no 
dia 21 de janeiro passado, quando teve a oportunidade de 
conhecer os jogadores de 13 a 15 anos da Vila Maria.

“É fundamental apoiarmos a Unidos de Vila Maria. A 
Braspress nasceu na Zona Norte, e não tem nada mais justo 
do que apoiar a causa da região.

Esses jovens estão correndo atrás de um futuro, e é uma 
honra poder apoiar o sonho deles. Torço para que um dia 
possamos vê-los jogando em um time grande, e é muito le-
gal saber que ajudamos nisso”, comentou Tayguara Helou. 

Na ocasião também estavam presentes Rosely Loppes, 
Diretora do Projeto Social da Unidos de Vila Maria; Antonio 
Francisco de Barros, Coordenador de Futebol; Luciano Firmi-
no, Professor do Projeto Social de Futebol; Carlos Ignácio de 
Souza, Preparador Físico; Alexandre Soares Neto, Técnico, e 
Edmildo Andrade da Silva, Preparador Físico.

Além de ser uma escola de samba renomada, o Grêmio 
Recreativo Cultural Social da Escola de Samba Unidos de 
Vila Maria preocupa-se muito com a parte social. Por isso, 
desenvolveu a ação “Vila Maria, um caso de amor”, que tem 

como objetivo atender crianças, adolescentes, adultos e ido-
sos em situação de vulnerabilidade social e portadores de 
deficiência ou necessidades especiais, promovendo inclusão 
cultural e auxiliando o desenvolvimento social, profissional e 
emocional, ampliando, assim, sua qualidade de vida.

A agremiação proporciona para a comunidade escolinha 
de futebol, caratê, voleibol, capoeira e ballet, além de aulas de 
informática, violão, percussão, cavaquinho, teatro, música e 
Photoshop.

Também é oferecido, na área de saúde, atendimento psi-
cológico, terapia, fisioterapia, odontopediatria e equoterapia.

Para Rosely Loppes, Diretora Social da Escola, o apoio da 
Braspress foi essencial para os novos uniformes do time.

“Todos os equipamentos de futebol são caros, e atende-
mos mais de 80 crianças e adolescentes de 6 a 17 anos de 
idade que querem jogar futebol e se profissionalizar. Então, 
toda ajuda que recebemos é bem-vinda, e a Braspress está 
sempre nos ajudando”, declarou Rosely.

Segundo Antonio Francisco de Barros, Coordenador de 
Futebol, diariamente são servidas 120 refeições (almoço e 
jantar) e atendidas mais de 10.500 pessoas por ano em pro-
jetos sociais.

“Nos preocupamos com nossas crianças e adolescentes. 
Quando estão aqui, chegam em casa cansadas e não têm 
tempo para ficar na rua. Quando vemos que estão indo mal 
na escola, chamamos os pais para ver o que está acontecen-
do. Ficamos no pé mesmo”, declarou Antonio.

Responsabilidade social

Tayguara Helou conheceu os jogadores de 13 a 15 anos da Vila Maria

Mais de 80 crianças e adolescentes são atendidos pela Unidos de Vila Maria
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ARARAQUARA (SP)
1) Dimensões  da  filial:
a) Área total: 2.850 m²
b) Área construída:  1.300 m²
c) Área do terminal:  1.122 m²
d) Número de docas:  06
2) Abrangência da filial:  49 km²
3) Número de cidades atendidas:  15 
4) Número de colaboradores:  26 
5) Quantidade de frota:  07 veículos
6) Início das atividades:  06/2006
7) Ranking de faturamento: 24º lugar
8) População da cidade: 208.662 habitantes
9) Clientes atendidos: 718

ARAÇATUBA (SP)
1) Dimensões  da  filial: 
a)  Área total: 3.275 m²
b) Área construída:   1.929 m²   
c) Área do terminal:  1.320 m²
d) Número de docas:  14
2) Abrangência da filial: 340 Km²
3) Número de cidades atendidas: 79
4) Número de colaboradores: 41
5) Quantidade de frota: 9 veículos
6) Início das atividades: 10/2007
7) Ranking de faturamento: 15º lugar
8) População da cidade: 191.000 habitantes
9) Clientes atendidos: 662
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ARACAJU (SE)
1)  Dimensões  da  filial:
a) Área total: 8.515 m²
b) Área construída: 2.340 m²
c) Área do terminal: 2.215 m²
d) Número de docas: 18 docas 
2) Abrangência da filial: 127 km²
3) Número de cidades atendidas: 75 
4) Número de colaboradores: 36  
5) Quantidade de frota: 14 veículos
6) Início das atividades: 09/2004
7) Ranking de faturamento: 42º. lugar
8) População da cidade: 571.149  habitantes
9)  Clientes atendidos: 1.147

BARREIRAS (BA)
1) Dimensões  da filial:
a) Área total: 5.121,12 m²² 
b) Área construída: 978,45 m² 
c) Área do terminal: 754,90 m² 
d) Número de docas: 7 
2) Abrangência da filial: 240 km 
3) Número de cidades atendidas: 50 
4) Número de colaboradores: 11 
5) Quantidade de frota: 9 veículos 
6) Início das atividades: 04/03/2013
7) Ranking de faturamento: 87º lugar
8) População da cidade: 180.000 habitantes
9) Clientes atendidos: 276 
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Silvana Maria Silveira medindo o nível de glicemia no CAMB

O Centro de Atendimento ao Motorista Braspress  - 
CAMB - “Basil de Barros” completou três anos de 

atividades. Nesse período, totalizou 65 mil atendimen-
tos dedicados à qualidade de vida e à saúde dos moto-
ristas da Organização. 

O CAMB, que funciona 24 horas por dia, conta com 
equipe formada por enfermeiro, auxiliares de enferma-
gem e assistente social desde que foi inaugurado, em 
novembro de 2012.

A Braspress, pioneira no modelo apresentado, rea-
liza exames preventivos de saúde e psicológicos, in-
cluindo também os toxicológicos, antecipando-se à 
Portaria n.º 116/2015, publicada em novembro passa-

do, regulamentando a realização desse tipo de exames 
para detecção de uso de substâncias psicoativas, com 
janela de 90 dias para motoristas profissionais.

De acordo com Luiz Carlos Lopes, Diretor de Ope-
rações, antes de sair das dependências da Braspress, 
todo motorista realiza a triagem no CAMB, quando são 
avaliados peso, altura, temperatura, pressão arterial, 
nível de álcool no organismo (teste do bafômetro) e 
também os exames toxicológicos. 

“Após a avaliação, se a triagem apresentar valores 
dentro dos padrões, o motorista é autorizado a seguir 
viagem e recebe uma ficha de liberação que deverá ser 
entregue na portaria. Se, porém, algum desses itens 
der resultado alterado, o motorista não segue viagem, 
sendo encaminhado para receber orientações sobre o 
assunto e acompanhamento”, explicou o Diretor.

“Com essa infraestrutura dedicada, prosseguiu 
ele, procuramos tornar planejada e controlada a 
rotina de trabalho de nossos motoristas, dando-
lhes visibilidade nos marcadores de saúde antes 
de iniciarem suas jornadas de trabalho”.

“Assim, buscamos contribuir efetivamente com o 
enfrentamento dos riscos inerentes à atividade e dos 
alarmantes índices de mortalidade nas estradas brasi-
leiras, que somam mais de 40 mil vidas todos os anos. 
Continuaremos realizando investimentos de tempo e 
recursos, sempre em busca da melhor qualidade pos-
sível na atividade laboral de nossos motoristas, que 
são o maior ícone de nossa atividade”, finalizou Lopes. 

Outros exames e benefícios

Segundo Diego Duarte, Gerente Nacional de Re-
cursos Humanos, periodicamente também são rea-
lizados eletroencefalogramas e eletrocardiogramas, 
além de exames de audiometria e acuidade visual, de 
forma a garantir que os motoristas estejam em boas 
condições de saúde para exercerem suas atividades, 
sem oferecer risco à sua saúde e à segurança pública.

CAMB – Centro de Apoio ao Motorista Braspress 
completa 3 anos cuidando da saúde e da
qualidade de vida dos motoristas
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“O CAMB atende em média 76 
motoristas por dia e traz bene-
fícios para esses profissionais e 
para a sociedade como um todo, 
pois, ao mesmo tempo que cui-
da da saúde e do bem-estar dos 
motoristas, colabora para evitar 
acidentes nas estradas”, afirmou 
o executivo.

Os aspectos comportamentais, 
de saúde, alimentação e condições 
físicas tornam os riscos da ativida-
de maiores ou menores, a depen-
der das ações preventivas adota-
das. Por isso, a Braspress adota 
outros benefícios.

Outro importante fator para 
a qualidade da viagem do moto-
rista consiste na distribuição de 
um kit com alimentação mínima 
e balanceada para a trajetória de 
cada motorista.

“É especialmente customiza-
do para o profissional do volante 
Braspress, que poderá compen-
sar ou balancear os intervalos das 
alimentações, inibindo a ingestão 
de alimentos desconhecidos ou 
não recomendáveis para um bom 
equilíbrio de sua saúde”, explicou 
Sarita Magnan Antonio, Supervi-
sora de Segurança, Saúde e Medi-
cina do Trabalho.

O Departamento de Tráfego Na-
cional, gerenciado por Silvio Bísca-
ro, é outro importante integrante 
dessa infraestrutura, sendo res-
ponsável por planejar e atuar para 
a mais perfeita disponibilização dos 
motoristas, escalando cada um de 
acordo com sua experiência e perfil.

Uma equipe de motoristas fol-
guistas também está prontamente 
à disposição, caso o efetivo esteja 
impedido de viajar.

A Braspress ainda 
dis  ponibiliza dormitórios 
aos motoristas em cada 
uma de suas bases, bem 
como salas de recreação, 
com TV, aparelhos de gi-
nástica e computadores 
com internet.

Opinião dos 
Motoristas

Valdeir Antonio Perei-
ra, de 35 anos, é Motoris-
ta Carreteiro há seis anos 
e considera o CAMB uma 
grande ajuda para o cola-
borador antes de viajar.

“Trabalhei durante mui tos 
anos como motorista de ônibus, 
e na empresa em que eu esta-
va não havia nenhuma triagem 
antes de viajar, não havia todo 
esse procedimento como o da 
Braspress. Então, acredito que a 
preocupação da Organização co-
nosco é um ponto muito positi-
vo”, declarou Valdeir.

Para a motorista Carreteira Silva-
na Maria Silveira, de 45 anos, o Centro 
de Atendimento ao Motorista Bras-
press é um espaço muito bom desti-
nado ao profissional do volante.

“Antes da viagem, a enfermei-
ra verifica se está tudo bem com 
a gente; fazemos teste de glicemia 
e bafômetro, além de aferirmos a 
pressão, entre outros. É uma ma-
neira que a empresa tem de veri-
ficar se estamos bem para dirigir, 
e me sinto muito mais confiante 
sabendo que está tudo certo”, re-
latou Silvana.

Rodrigo Luiz dos Santos, de 28 
anos, é motorista urbano há qua-

O Motorista Rodrigo Luiz dos Santos 
faz a triagem antes de sair das 
dependências da Braspress

tro meses e, mesmo com pouco 
tempo na profissão, já percebeu 
quão importantes são os cuidados 
com a saúde.

“Trabalho na Braspress há qua-
tro anos e cinco meses, e há quatro 
meses me tornei motorista. A cada 
dia que passo pelo CAMB e depois 
vou dirigir, me sinto muito mais 
tranquilo para seguir minha via-
gem”, destacou Rodrigo.

Antes do Motorista Valdeir Antonio Pereira viajar ele 
mede a pressão

O teste do bafômetro é realizado diariamente
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Prosseguindo com a série sobre as Regionais da Bras-
press, destacamos nesta edição Simone Gerardi, Gerente 
Regional do Ceará, Piauí e Maranhão.

BRASPRESS NEWS: Quando começou na Braspress? 
Conte sobre sua carreira na Organização. 

Simone Gerardi: Tive o grande privilégio de iniciar mi-
nha carreira na Braspress na filial do Rio de Janeiro em 
fevereiro de 2000 no cargo de Supervisora de Atendi-

Gerente Regional do 
Ceará, Piauí e Maranhão: 
Simone Gerardi 

Simone Gerardi faz parte do Grupo Braspress desde 2000

A filial de Fortaleza 
conta com 79 colaboradores
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A filial de Juazeiro do Norte foi inaugurada em novembro de 2010

Marcio David 
Caetano é gerente 
da filial de Juazeiro 
do Norte desde 
setembro passado

A filial de Fortaleza é liderada por 
Robinson Wellington

mento. Essa foi minha primeira 
grande escola, pois aprendi os 
valores da Organização e a me-
todologia de trabalho. 

Tive a oportunidade de traba-
lhar com o senhor Waldir Gerardi, 
que sempre foi muito exigente, 
tendo como lema “trabalhe, tra-
balhe e trabalhe”. Ele sempre me 
incentivou a crescer. Trabalha-
mos juntos até outubro de 2003, 
quando fui promovida à função 
de Supervisora Operacional para 

inaugurar a filial de Nova Fribur-
go. O maior desafio, porém, veio 
em janeiro de 2006, quando tive 
a grande oportunidade de assu-
mir a Gerência de Operações da 
filial de Fortaleza – uma mulher 
numa função que sempre era 
exercida por homens em uma 
cidade distante de minha terra 
natal, familiares e amigos. Essa 
filial me proporcionou grandes 
experiências e oportunidades 
que tenho até hoje, pois em se-
tembro de 2011 novamente fui 
agraciada com outra promoção 
para gerenciar a filial e, em feve-
reiro de 2013, a Regional Ceará 
e Piauí, com a incorporação, em 
agosto do ano passado, do Esta-
do do Maranhão.

BRASPRESS NEWS: Como 
vo  cê avalia a performance de 
sua regional? 

Simone Gerardi: Manter bons 
serviços é a nossa meta; busca-
mos sempre atuar com força na 
conquista de uma maior parti-
cipação de mercado. As ferra-
mentas que a Braspress dispo-
nibilizou para os clientes, como 
o painel de inteligência opera-
cional, nos mantêm à frente dos 
nossos concorrentes.

O que fazemos é reflexo do 
que pensamos e dos valores que 
temos. Por isso, procuro desen-
volver e inspirar todos da minha 
equipe através do espírito de or-
ganização e inteligência em tudo 
o que desenvolvemos. Nossas 
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Inaugurada em abril de 2010, a filial de Sobral 
tem 14 colaboradoras

operações são processos de produção de serviços 
dos quais observamos o tempo, o movimento e o 
“modus operandi”, resultantes de processos, sis-
temas e procedimentos que só podem funcionar 
corretamente com as pessoas certas, nos lugares 
certos e com as encomendas certas. 

BRASPRESS NEWS: De que maneira você coor-
dena a sua equipe?

 Simone Gerardi: A Regional Ceará, Piauí e Ma-
ranhão totaliza 383 colaboradores, sendo 178 dire-
tos e 205 indiretos. Sou apaixonada pelo que faço, 
amo trabalhar e sou uma pessoa muito prática, 
curiosa para descobrir coisas, com uma capacidade 
de fácil adaptação ao novo. 

O que mais gosto de ver na minha equipe é o 
crescimento de cada um. Coordeno minha equipe 
dia a dia compartilhando conhecimento e incen-
tivando todos a realizar um excelente trabalho, 
exigindo e cobrando de cada um o seu melhor. 
Procuro sempre estimular o desenvolvimento das 

potencialidades de cada colaborador para que pos-
sam corresponder às oportunidades que não só a 
empresa oferece, mas também a vida.

BRASPRESS NEWS: Como consegue transmitir 
os valores e a filosofia da Organização? 

Simone Gerardi: Primeiramente com o exemplo: 
trabalho todos os dias como se fosse meu primei-

Daniel Araújo está na Braspress há 7 anos, e há 
um ano e meio é gerente de Sobral

PG_62_68_Regional.indd   64 3/7/16   11:57 AM

65Braspress News

A filial São Luís conta com 
25 colaboradores

Luciana Aquino gerencia a filial de São Luís

ro dia na empresa, incentivo cada 
um a aprender novas funções e 
me coloco sempre à disposição 
de todos, com muito diálogo, 
treinamento e trabalho de equi-
pe. Assim conseguimos atingir 
os objetivos da Organização. So-
mos todos peças fundamentais 
no desenvolvimento do trabalho; 
não importa a função que venha-
mos exercer, todos nós temos a 
contribuir, somos um único time.

BRASPRESS NEWS: Como con-
segue dividir o seu tempo para o 
trabalho e para a família? 

Simone Gerardi: Tento manter 
um equilíbrio, mas nem sempre 
é possível. Aproveito ao máximo 
os momentos em que estou com 

minha família, dando valor não à 
quantidade, mas sim à qualidade, 
aproveitando cada minuto. Mi-
nha família, filhos, pais, irmãos, 
são tudo para a minha vida, para 
tudo o que vou realizar sempre 
penso neles. Tenho a felicidade 
de tê-los sempre me apoiando 
e acreditando em mim. Isso faz 

toda a diferença na minha vida. 
BRASPRESS NEWS: Nos dias 

de folga, o que gosta de fazer?
Simone Gerardi: Nos dias de 

folga o que mais gosto de fazer 
é estar com minha família e ami-
gos. Hoje divorciada, tenho dois 
filhos: Luís Felipe, de 18 anos, e 
Maria Júlia, de 13. Aos domingos 
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A Braspress inaugurou a filial de Imperatriz há 11 anos

O Gerente da filial de Imperatriz, Antonio da Rocha, está na 
Organização há um ano e meio

gosto muito de reunir todos à minha volta, em casa 
ou na praia. Meu lazer preferido é um bom banho 
de mar e muito sol. Gosto de caminhar na areia 
para renovar as energias e também de dançar um 
bom forró. Nesses 10 anos de Ceará, ganhei raí-
zes nordestinas. Agora sou uma “cearoca”, como 
dizem. 

BRASPRESS NEWS: Quais são as suas metas 
profissionais? 

Simone Gerardi: Todos nós queremos sempre 
crescer, e para isso precisamos investir em conhe-
cimento e nos dedicar. Com as novas mudanças 
de mercado e os novos projetos que estão por vir, 
tenho como meta concluir minha pós-graduação e 
estar sempre à disposição da empresa.

BRASPRESS NEWS: E quais são os seus sonhos? 
Simone Gerardi: Os sonhos sempre movem 

nossas vidas e nos motivam a avançar; sem eles 
não chegamos a lugar nenhum. Tenho vários tipos 
de sonhos. Como sou uma pessoa muito alegre, 
gosto de conhecer pessoas e lugares. Um sonho 

que tenho é poder viajar para a Itália e conhecer as 
origens de minha família – precisamos de raízes 
para manter nossa jornada, Outro sonho é poder 
ver o crescimento pessoal dos meus filhos.

BRASPRESS NEWS: O que a Braspress significa 
para você? 

Simone Gerardi: A Braspress é tudo para a mi-
nha vida, é o lugar onde posso praticar tudo aqui-
lo que aprendi não só com meus estudos, como 
também com minhas experiências.

Neste local tenho oportunidade de aprender e 
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Eriverton Silva gerencia 23 colaboradores na filial de Teresina

 A filial de Teresina também faz parte da Regional gerenciada 
por Simone Gerardi

ensinar numa velocidade que 
nenhuma universidade me ofe-
receria. É a empresa que permite 
a todos sonhar em crescer e bus-
car sempre o novo. Temos um 
Presidente pragmático, inovador, 
que, juntamente com a Diretoria, 
constantemente nos incentiva a 
alcançar novos objetivos profis-
sionais.

BRASPRESS NEWS: Você pode 
fazer um balanço comparativo 
dos anos de sua gestão? 

Simone Gerardi: Nossa Re-
gional tem crescido em ritmo 
bastante forte nos últimos anos. 
Um divisor de águas em 2015 foi 
a abertura do Inter Nordeste e do 
Projeto Non Stop. Com esses in-
vestimentos pudemos aumentar 

nossa produtivi-
dade através de 
incrementos de 
novas receitas. 

Estamos em 
constante ascen-
são no mercado e 
nos resultados de 
nossa empresa. O 
ano de 2015 foi de muito traba-
lho e bons resultados para nossa 
Regional. 

A filial de Fortaleza é um 
importante hub desse grande 
projeto. Proporcionamos aos 
nossos clientes um serviço de 
qualidade com maior integra-
ção entre Estados do Nordeste 
e prazos de entrega jamais vis-
tos. Atingimos nossos objetivos 

e passamos a conquistar a 3.ª 
posição no ranking Brasil e o 1.º 
lugar no Nordeste nas operações 
da Aeropress. 

Creio que conseguimos uma 
inovação importante na fron-
teira do Estado do Ceará, com a 
implantação do posto avançado. 
Hoje a Braspress é a única em-
presa que tem serviço de acom-
panhamento em tempo real dos 
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Filial Fortaleza
79 Colaboradores

Filial São Luís
25 Colaboradores

Filial Imperatriz
17 Colaboradores

Filial Juazeiro do Norte
20 Colaboradores

Filial Sobral
14 Colaboradores

Filial Teresina
23 Colaboradores

malotes na entrada do Estado, gerando maior agi-
lidade nos processos, ganhando tempo nas libera-
ções e informações fiscais, além de criar empregos 
na região. Contratamos novos colaboradores que 
trabalham em regime de escala com cobertura 24 
horas no Posto Fiscal de Pena Forte. É importan-
te ressaltar as informações das entradas e saídas 
das carretas, principalmente quando se trata do 
processo Inter Nordeste.

BRASPRESS NEWS: Quais são suas expectati-
vas para 2016? 

Simone Gerardi: Tenho como meta manter a 
disposição para o trabalho, com dedicação e entu-
siasmo capazes de superar a instabilidade finan-
ceira vivida atualmente no país. É possível realizar 

novas maneiras de atingir as diretrizes da Bras-
press, trabalhar mais e buscar sempre o novo para 
fazer o melhor.

BRASPRESS NEWS: Fique à vontade para acres-
centar o que achar necessário. 

Simone Gerardi: Agradeço a Deus, à minha fa-
mília e a todos os colaboradores que sempre me 
apoiam e confiam no meu trabalho, à Diretoria, em 
especial ao Senhores Luiz Carlos Lopes e Giuseppe 
Lumare Júnior, que sempre ofereceram oportuni-
dades de aprender em todos os momentos de con-
vivência. Todos sabem que nasci na operação e fui 
amadurecendo. Hoje me considero uma profissio-
nal em ascensão. Deixo o meu profundo agradeci-
mento a todos.
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A estátua de Iracema é uma homenagem a obra do fortalezense José de Alencar

Fortaleza do sol, 
da alegria e da 
pujante economia
*Janaína Viana
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Fortaleza sem dúvida é uma 
cidade de característica espe

cial sob qualquer ponto de vista. 
Em 13 de abril deste ano irá 
completar 290 anos. No decorrer 
desses quase três séculos, a ca
pital cearense virou um res
peitável polo econômico e turís
tico do Nordeste brasileiro. Cidade 
alegre e de população receptiva, 
tem visivelmente muita história e 
modernidade em sua arquitetura. 

A Terra do Sol também é co
nhecida como berço de ícones do 
humor e da literatura: seus filhos 
ilustres José de Alencar, Tom 
Cavalcante e Chico Anysio, só para 
citar alguns. Até hoje Fortaleza 
mantém sua vocação de re
ferência em vários segmentos da 
arte, e também da culinária, do 
lazer e da cultura, setores que 
estão sempre inovan do para me
lhor receber os visitantes, em 
cuidados que for ta lecem cada vez 
mais a economia local. 

Fortaleza é a capital que mais 
cresce no Nordeste, com uma 
população estimada em 2.571.896 
habitantes e área territorial de 
314,930 km². A cidade possui a 
segunda maior área de influência 
do Brasil em número de muni
cípios, abran gendo um total de 
786 cidades, atrás apenas de São 
Paulo. Nos últimos anos a capital 
cearense experimenta um rápido 
desen volvimento de sua infra es
trutura viária, bem como em saúde 
e educação.

Com grande concentração de 
atividades no setor de serviços, 
Fortaleza registra o maior PIB  
Produto Interno Bruto  da região 
Nordeste, com um total de R$ 
43.402.189,61 de arrecadação e 
crescimento contínuo há três anos 
(2012 – IBGE  Insituro Brasileiro 
de Geografia e Estatística). 

A cidade apresenta também 
uma intensa atividade portuária, 
principalmente por causa de sua 
posição geográfica estratégica em 
relação à Europa (cerca de 5.500 
km), América do Norte, América 
Central e África. Em números, no 
ano de 2014 o porto do Mucuripe 
movimentou o equivalente a US$ 
415.901.521,00 em exportação e 
US$ 556.663.22,00 em importação, 
segundo dados do Ministério do 
Desenvolvimento, da Indústria e 
do Comércio Exterior.

Braspress em Fortaleza 
desde 2002

É com toda essa representação 
regional que desde 2002 a 
Braspress mantém uma filial na 
capital cearense, no bairro Ancuri, 
atualmente gerenciada por Ro
binson Wellington. A unidade, com 
uma área de 7.500 m², conta com 
83 colaboradores diretos e 70 
indiretos. A empresa em For taleza 
destacase por forta lec er as 
operações no Estado do Ceará, nos 
municípios de Sobral e Juazeiro do 
Norte com o sistema cross
docking.

Hoje a capital cearense tam
bém integra um dos três hubs do 
Inter Nordeste, assim como nas 
regiões de Feira de Santana (BA) e 
Recife (PE), com objetivo de tornar 
eficazes os prazos de entrega. 

Segundo o Gerente, a meta é 
manter os serviços com qua
lidade. “Buscamos sempre forta
lecer e aumentar a nossa parti
cipação no mercado e contamos 
com equipes capacitadas para 
atender todos os tipos de clien
tes”. O gerente destacou que a 
frota utilizada pela Braspress 
possui em média 3,8 anos, de 
modo a atender seus clientes 

com presteza, pois veículos novos 
reduzem o risco de contratempos. 

Os produtos transportados 
em Fortaleza são de diversos 
segmentos: de autopeças, con
fecç ão têxtil, cosmético, editorial, 
informática, calçados, materiais 
esportivos, equipamentos cirúr
gicos e médicos, bijuterias, entre 
outros.

Desenvolvimento 
da indústria

De acordo com Roberto Claú
dio, prefeito de Fortaleza, o setor 
industrial se restringe à indústria 
de transformação, com pequena 
participação da indústria extra
tiva, segundo os dados da RAIS  
Relação Anual de Informações 
Esse percentual participativo da 
indústria vem diminuindo timida
mente a cada ano – entre 2010 e 
2013, por exemplo, houve redução 
de 0,73% no número de empre
endimentos.

Em termos de PIB, é impor
tante ressaltar que, entre os 
diversos âmbitos da economia de 
Fortaleza, os setores de serviço e 
comércio são os de maior repre
sentatividade na participação do 

Prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio
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cabos submarinos e a lei de 
incentivos fiscais para o setor 
são exemplos desse potencial.

No cenário tecnológico, a ca
pital detém a maior con cen tração 
de cabos de fibra ótica da América 
Latina, com disposição de 13 ca
bos que aumentam a velo cidade 
da transmissão digital, subs ti
tuindo os de cobre.

A criação de empregos vem 
crescendo em Fortaleza. Com 
isso a cidade se destaca em 
relação às demais capitais da 
região. Entre 2012 e 2013, de 
acordo com o Ministério do 
Trabalho, a cidade gerou 21.087 

empregos com carteira assinada. O resultado está 
entre os seis melhores do País, segundo 
levantamento do governo federal.

A capacidade de comprar e o acesso a bens vêm 
aumentando em Fortaleza, cidade com o sétimo 
maior poder de compra do País. Um resultado 
prático desse cenário é o número de shopping 
centers em operação na cidade: 27 no total. O 
turismo da cidade está dire cionado ao litoral e ao 
comércio. É fácil encontrar lojas de produtos 
artesanais no centro da cidade e a beiramar. 

Cenário logístico em Fortaleza

Severino Ramalho Neto, pres idente da Câmara de 
Dirigentes Lojistas  CDL , não visualizou ex pec tativas 
de melhoras eco nô micas no segmento varejista para 
o ano de 2016. Quando utiliza o parâmetro de 2015, 
ressaltou que os juros, mesmo estáveis, ainda são 
altos e que existe uma inflação projetada. “Não temos 
nenhuma razão para acreditar que 2016 será melhor 
que o ano anterior”, afir mou o presidente. Mesmo 
com esse panorama, Ramalho Neto ve rificou 
oportunidades para o setor: “Fechamse umas portas 
e abremse outras”. 

A CDL de Fortaleza está preparando ações para o 
varejo em parceria com a Faculdade CDL, com objetivo 
de melhorar o quadro do comércio em Fortaleza. De 
acordo com o presidente, não é viável perder vendas 

O Mercado Central de Fortaleza é especializado em produtos artesanais

PIB, com cerca de 56,7%, contra 15,69% do setor 
industrial, de acordo com dados do IBGE de 2013. 
Assim, Fortaleza vai se identificando como uma 
cidade de serviços.

Fortaleza apresenta uma favorável localização 
geográfica, o que possibilita aproximação dos 
principais mercados internacionais. A cidade 
também detém o maior número de cabos 
submarinos de fibra ótica da América Latina, 
caracterizandoa como potencial de hub de 
telecomunicação.

Uma pesquisa realizada pela empresa Tower 
Watson elegeu Fortaleza entre as cidades brasileiras 
como a que oferece melhor potencial para atração 
de novos negócios. O estudo considerou fatores 
como estrutura de custo, disponibilidade de mão de 
obra qualificada e infraestrutura das cidades.

Os nichos de mercado da capital cearense em 
destaques são: restaurantes e estabelecimentos de 
serviço voltados para alimentação, o setor da 
construção civil e sua cadeia produtiva, o comércio 
varejista de artigos de vestuário e o setor de TIC  
Tecnologias da Informação e Comunicação.

Levandose em consideração a geração de 
emprego e o desenvolvimento da riqueza em 
Fortaleza, o setor turístico é considerado como o 
maior potencial da cidade. O TIC apresenta elevado 
potencial na região, visto que a Terra do Sol dispõe 
de relevante infraestrutura favorável ao ramo. Os 
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Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, 
Severino Ramalho Neto

por inex periência, como 
ocorre atual mente, e 
com a crise fica mais 
fácil corrigir, pois apa
recem opor tunida des e 
todo o mercado fica 
propício às mudan ças. 

Para Ramalho Neto, 
o grande desafio não é 
só adaptação – que já é 
uma forte característica 
do comércio local prin
cipalmente na área va
rejista, com grande par
te do público de baixo 
poder aqui sitivo. Apesar 
desse fator, além da 
oscilação do mercado, o 
co mércio sempre se 
adapta muito rápido. O 
presidente citou como 
exemplo o momento de 
nego ciação: o proprie
tário do imóvel precisa 
ter a percepção de crise, deve 
negociar, pois a economia está 
muito indexada e quem subir o 
valor não irá vender. 

Segundo o presidente da CDL “a 
indústria tem se comportado como 
repassadora de custos, quando na 
verdade deveria fazer adaptações. 
Senão, com essas atitudes, ve
remos o pior dos cenários, tanto 
para o consumidor quanto para o 
varejo, como, por exemplo, a volta 
da inflação. Ninguém ganha com 
isso, em especial o consumidor de 
baixa renda. O nosso Estado estava 
mudando bastante com a ascensão 
das classes, transfor mações de 
comportamentos. Precisamos, sim, 
de mais negociação.

O poder de compra do forta
lezense diminuiu, o consumidor 
está receoso e a cidade também 

sentiu a crise que impactou todo o 
País, porém tivemos uma reação 
em dezembro e janeiro, o que nos 
animou muito, afirmou Ramalho 
Neto. O presidente disse que o 
comércio teve um final de ano 
razoável, que atendeu às expecta
tivas, e isso foi significativo em 
relação ao que ia acontecendo nas 
vendas do decorrer do ano. Apesar 
de razoável, porém, não superou o 
Natal anterior, enquan to janeiro, 
para nossa surpresa, foi um bom 
mês, o que atribuímos à confiança 
do consumidor.

Nosso varejo é um grande 
contribuinte, pois Fortaleza, como 
cidade turística, movimenta bas
tante o comércio. A capital cea
rense tem hoje uma repre sen tação 
significativa no Nordeste, passan
do Recife e Salvador em PIB. Esse 
marco proporciona um grande 

diferencial para a cidade em relação 
aos outros municípios cea renses. 

De acordo com Seve rino, o Esta
do tem essa percepção: “Man te
mos um bom relaciona mento com 
a Secretaria da Fazen da, ape sar de 
muitas vezes en xer garmos algu
mas diver gências, que sempre 
existirão, mas deve mos manter o 
diálogo, e a Se cretaria da Fazenda 
tem feito isso: tem nos ouvido”. O 
pre sidente ressaltou que ainda há 
muito para evoluir, que o varejo é 
muito importante para a Fazenda, 
que está nego ciando. É primordial, 
citou ele como exemplo, a subs
tituição tributária feita em vários 
setores. “É vital para os diversos 
segmentos do varejo que essa 
parceria continue evo luindo cons
tantemente”.

Confecção

Maíra Faria, assessora do 
Sin dconfecções, afirmou que o 
prin cipal propósito do sindicato é 
desenvolver e fortalecer a indús
tria do segmento de confecção 
em Fortaleza e no Ceará como 
um todo. O Sindicato foi fundado 
em 1984 com a finalidade de unir 
empresários da indústria de con
fecções do Estado, apoiando e 
contribuindo para o desen volvi
mento do mercado e das em pre
sas cearenses.

 “Em nossa cidade – e no caso 
do sindicato das confecções –, se 
o nosso setor enriquece em 
virtude de um maior desenvo lvi
mento da indústria de con fecções, 
a cidade tem substanciais bene
fícios diretos”, disse Maíra. 

Os associados do Sindcon fec
ções são empre sários do ramo 
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industrial que produzem peças para vestuário, com 
destaque para os seguintes seg mentos: roupa 
feminina, masculina, infantil, íntima, de moda praia 
e fitness. Maíra destacou que o principal benefício 
do mercado de confecção em Fortaleza é o pólo 
industrial com imenso potencial de crescimento.

O Sindconfecções mantém parcerias perma nen
tes com o IEL – Instituto Euvaldo Lodi – e SENAI – 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – 
proporcionando aos filiados as seguintes van tagens: 
subsídios em cursos, descontos, palestras, ca—
pacitações, possibilidade de participar de missões 
nacionais e internacionais, apoio jurídico, pesquisas 
salariais, reuniões periódicas com empresários do 
segmento e reuniões de recursos humanos, entre 
outros benefícios indiretos.

A representante da entidade afirmou ainda que 
os associados têm vantagens sobre os demais 
concorrentes, pois têm acesso a benefícios tangíveis 
e imediatos. A partir da filiação surgem diversas 
oportunidades de crescimento para o empresário e 
toda a sua corporação. Quando um segmento se 
une no mercado, passa a ter vantagens e se torna 
mais forte e competitivo. 

História de Fortaleza

A cidade de Fortaleza teve sua trajetória marcada 
por lutas e resistências em seu território. No século 
XVII expedições holandesas chegaram às terras 
brasileiras. Em 1637 chegou a primeira, que teve os 
invasores dizimados pelos índios moradores da 
região. Após esse período, em 1649 se instalou no 
Ceará uma segunda expedição, que construiu o 
Forte Schoonenborch, com objetivo de resguardar 
os holandeses.

Alguns anos depois, a cidade foi reconquistada 
pelos portugueses, que expulsaram os holandeses 
da região. Os novos conquistadores melhoraram o 
forte São Sebastião e batizaram o local de Fortaleza 
de Nossa Senhora da Assunção. Ao redor do forte 
começou a surgir um pequeno povoado, cujos 
habitantes viviam principalmente da agricultura e 
da pesca. Deuse um acelerado crescimento da 
população na região, com localização estratégica e 
tantas belezas naturais. 

No ano de 1823 D. Pedro I eleva a região à ca—
tegoria de cidade, primeiramente conhecida como 
Fortaleza de Nova Bragança, em seguida Fortaleza 
de Nossa Senhora de Assunção e, finalmente, 
Fortaleza.

Em 1880, Fortaleza recebeu inúmeros equi pa
mentos que melhoraram as condições de vida da 
população, beneficiando o desenvolvimento da 
cidade. Ainda nesse período surgiram as pri
meiras escolas e jornais.

No século XX Fortaleza passa por grandes 
mudanças: melhorias urbanas e o êxodo rural. A 
cidade cresceu muito, chegando ao final da década 
de 1910 como a sétima cidade em população do 
Brasil. Entre as décadas de 1950 e 1960 passou por 
um crescimento econômico e expandiu a ocupação 
de bairros mais distantes do centro.

No final da década de 1970 começou a despontar 
como futuro polo industrial do Nordeste, com a 
implantação do Distrito Industrial de Fortaleza. 
Durante a abertura política após o Regime Militar, o 
povo da capital cearense elegeu Maria Luiza, a 
primeira prefeita do Ceará. 

Ao final do século XX, a administração da 
prefeitura, assim como a própria cidade de Fortaleza 
passam por diversas mudanças estruturais, com a 
abertura de várias avenidas, hospitais e espaços 
culturais continuando seu desenvolvimento para 
tornarse uma cidade de destaque no Nordeste.

Hoje Fortaleza é uma metrópole, um dos destinos 
mais procurados do Nordeste brasileiro, tanto por 
turistas nacionais quanto estrangeiros. Quem vem 
à Terra do Sol fica encantado com seu rico patrimônio 
histórico, edifícios modernos, calçadão na orla e 
receptividade nos serviços do comércio.

Sol e alegria o ano inteiro

Fortaleza é uma das mais bonitas e dinâmicas 
cidades do Nordeste. A capital do Ceará é uma moderna 
cidade, contando com um litoral de verdes mares.

As praias formam alguns dos principais pontos 
turísticos da capital cearense, mas não os únicos. 
Visitas às praias do Mucuripe, de Iracema e também à 
famosa Praia do Futuro deve fazer parte do roteiro 
turístico, porém Fortaleza tem mais do que belas 
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praias para proporcionar, pois não 
se limita a belezas naturais, e tem 
uma arqui tetura composta de 
moder nidade e história.

A capital cearense é um dos 
destinos preferidos de turistas 
estrangeiros e brasileiros. A cida
de oferece algumas das me lhores 
praias urbanas do País, propor
cionando os melhores hotéis, lo
jas e restaurantes. Fortaleza não 
deixa nada a desejar para quem 
procura por belezas natu rais, 
diversão e descanso.

A Terra do Sol é uma cidade de 
povo acolhedor que oferece aos 
seus visitantes diversão garantida 
e vasta programação cultural. 
São muitos os atrativos, desde a 
hospitalidade dos fortalezenses 
aos passeios por belas praias. 

Expansão da mobilidade 
urbana

O Programa de Mobilidade 
Urbana da gestão do Prefeito 
Roberto Cláudio visa melhorar a 
fluidez viária e a reduzir o tempo 
de deslocamento dos coletivos. 
Hoje Fortaleza conta com 91,6 
quilômetros de faixas exclusivas 
para ônibus – um crescimento de 
830% nos últimos três anos da 
atual gestão. 

A expectativa é de que ocorra 
aumento inicial de 40% na velo
cidade dos coletivos, tornando as 
viagens mais rápidas. Além de 
otimizar o ir e vir da população, a 
priorização dos ônibus propor
ciona outras vantagens, como 
au mento de previsibilidade e re
dução tanto no consumo de com
bustível quanto na emissão de 
gases poluentes. 

O Programa de Implantação 
de Faixas Exclusivas, lançado 
em agosto de 2014, tem por 
meta concluir o ano de 2016 
com 135 quilômetros de faixas 
exclusivas de ônibus para bene
ficiar a po pulação. 

Com iniciativa da Prefeitura 
Municipal, Fortaleza conta hoje 
com 137,5 km de infraestruturas 
cicloviárias, sendo 80,5 km de ci
clovias e 57 km de ciclofaixas. No 
início da atual gestão, For taleza 
tinha 72,9 km de infraestrutura 
cicloviária; com o desenvol v i
men  to desse projeto, ocorreu o 
aumento de 64,6 km na malha 
cicloviária possibilitado pela ges
tão atuante, evidenciando uma 
ampliação de 88,6%. 

Por meio do Programa de 
Expansão da Malha Cicloviária, em 
consonância com o Plano Diretor 
Cicloviário Integrado (PDCI), a 
cidade terá 216 km de in fraes
truturas cicloviárias ex pan didas 
até o final de 2016. Essa ação na 
cidade tem garantido maior mo
bilidade urbana.

O sistema de bicicletas com par
tilhadas da Prefeitura de For taleza, 
o Bicicletar, completou um ano de 
implantação em dezembro de 2015 
e já está inserido como mais uma 
opção de transporte seguro e de 
rápido deslocamento na cidade, 
beneficiando os ciclis tas e o meio 
ambiente.

 Atualmente o sistema possui 
600 bicicletas compartilhadas, 
sendo no total 60 estações em 
Fortaleza. A previsão é de 80 
estações do Bicicletar até março 
de 2016 e completar 300 estações 
até 2018.

Segundo a prefeitura, desde 

que o sistema foi inaugurado na 
cidade, em dezembro de 2014, 
foram realizadas mais de 663 mil 
viagens utilizando as 600 bici cle
tas do sistema disponíveis nas 60 
estações na cidade. Com mais de 
100 mil usuários cadastrados, 
dos quais 76% utilizando o Bilhete 
Único e com 6,4 viagens por es
tação, o sistema ainda perma
nece como o mais utilizado no 
Brasil, levandose em conside
ração o número de viagens por 
estação. O meio ambiente tam
bém agradece, pois as bicicletas 
compartilhadas evitaram a emis
são de 238 toneladas de gás 
carbônico na atmosfera.

 A região metropolitana de 
Forta leza é composta pelos mu
nicípios de Fortaleza, Aquiraz, Cau
caia, Chorozinho, Eusébio, Gua  iú ba, 
Horizonte, Itaitinga, Ma ra canaú, 
Maranguape, Pacajus, Pacatuba e 
São Gonçalo do Amarante, bene
ficiando também a população da 
redondeza e os visitantes.

Alguns dos pontos turísticos 

Av. Beira-Mar
Avenida BeiraMar é uma das 

vias mais importantes de Forta
leza. Sua extensão abrange bair
ros como a Praia de Iracema, 
Meireles e Mucuripe. Caminhar 
pela BeiraMar e seu calçadão é 
um ótimo programa para conhe
cer a orla de Fortaleza. No decor
rer da avenida estão localizados 
vários hotéis, restaurantes, feiri
nhas e edifícios residenciais.

Ponte dos Ingleses
A Ponte dos Ingleses, mais 

conhecida em Fortaleza como 
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Ponte Metálica, é um dos cartões postais da cidade. 
Construída no início do século XX, era utilizada para 
atividades portuárias antes da construção do porto 
do Mucuripe. Lugar ideal para passear ao ar livre e 
assistir a um lindo pôr do sol. 

Espigão Praia de Iracema
Uma mistura de turistas e moradores que se une 

para contemplar o mar e o pôr do sol no corredor do 
local, com vários bancos por todo o percurso. Ótima 
pedida para um final de tarde. O Espigão da Rui 
Barbosa é um ótimo ponto turístico, sempre lotado. 
Em uma visita no final da tarde se pode apreciar um 
lindo pôr do sol, um espetáculo da natureza.

O lugar é excelente para um caminhar ao ar livre, 
passear sem compromisso e tirar fotos da 
cidade, para garantir um belo registro. 

Catedral de Fortaleza
Símbolo histórico, a Catedral Metro

politana de Fortaleza foi inspirada na 
catedral francesa de Notre Dame, projetada 
pelo engenheiro francês George Mounier. 
Localizada no centro de Fortaleza, a igreja 
chama a atenção pela sua grandiosidade 
arquitetônica e a beleza de seus vitrais. 

Museu do Ceará
Para quem deseja conhecer mais sobre a 

história de Fortaleza e do Ceará, uma boa 
pedida é visitar o Museu do Ceará, instalado 

num edifício do século XIX no centro de Fortaleza. 
No andar superior uma exposição fixa dividese em 
oito temas. A história é contada através de objetos, 
móveis, roupas e quadros. Entre os temas da 
exposição estão povos indígenas, o Padre Cícero, o 
poder das armas, a escravidão e o abolicionismo. 

Passeio Público
O Passeio Público de Fortaleza é uma das praças 

mais antigas da capital cearense, atualmente uma 
ampla e agradável área para passeios com amigos e 
familiares. Arborizada, a praça tem um pé de baobá 
centenário. No local é possível fazer piqueniques e 
encontros com grupos ao ar livre.

Theatro José de Alencar
O teatro é uma das construções mais importantes 

de Fortaleza, localizado no centro da cidade, em 
frente à praça que também leva o nome do escritor 
cearense. Inaugurado em 1910, foi palco de grandes 
apresentações e ainda hoje realiza espetáculos. O 
lado exterior do prédio não mostra toda a sua 
grandeza arquitetônica. Por isso, é importante 
conhecer a área interna para ver a estrutura 
metálica, os vitrais coloridos, as pinturas do teto e o 
belo jardim. 

Museu da Indústria 
O Museu da Indústria resguarda a memória de 

cinco séculos de desenvolvimento da história industrial 

A Catedral Metropolitana de Fortaleza é um símbolo histórico da cidade

O Theatro José de Alencar é referência artística e arquitetônica
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A GTEL Grupo Técnico de Eletromecânica S.A. atua na área de montagens 
Elétrica, Mecânica, Utilidades e Instrumentação, atuando em todo o território 
nacional, tendo participado da implantação de inúmeros empreendimentos 
de empresas nacionais e multinacionais nos  segmentos de indústrias 
Automobilísticas, Aviação, Pneumáticas, Vidros, Textil, Alimentos e 
Bebidas, Metalúrgicas, Mineradoras e Siderúrgicas, etc., bem como na 
área de montagem de Usinas Geradoras de Energia (UTE’s). 

Dispõe de uma equipe técnica especializada com longos anos de 
experiência e atuação na empresa e uma  sólida estrutura para 
controle de qualidade e administração de seus canteiros de 
obras, proporcionando um atendimento personalizado a 
seus clientes.

Desde 1975 crescendo com o Brasil.

Tel: (11) 2672-6400
E-mail: gtel@gtel-sp.com.br
www.gtel-sp.com.br
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do Ceará. O espaço mostra o misto do resgate histórico 
com exposições arrojadas e tecnológicas, que 
possibilitam ao público navegar interativamente pelo 
desenvolvimento industrial ao longo dos anos. Fica 
localizado em um dos mais importantes corredores 
históricos do centro de Fortaleza.

Dragão do Mar
Uma ótima pedida para quem deseja uma 

programação cultural é o Centro Dragão do Mar de 
Arte e Cultura, ou simplesmente Dragão, um dos 
pontos turísticos mais conhecidos de Fortaleza. O 
centro cultural tem exposições permanentes, como, 
por exemplo, a do Vaqueiro, e temporárias. Com 
salas de teatro, cinema e planetário, é também um 
excelente local para quem deseja curtir a noite, com 
cafeterias, restaurantes e bares com ambientes ao 
ar livre e música ao vivo. 

Praias:
 
Beach Park
O Beach Park é um dos maiores parques aquá

ticos do Brasil. Mesmo localizado no mu nicípio de 
Aquiraz, o Beach Park é um dos prin cipais pontos 
turísticos de Fortaleza, com uma estrutura que 

proporciona diversão garantida a pessoas de todas 
as idades. O parque tem também hotel e res
taurante, mas é importante saber que os preços 
cobrados dentro do complexo não são baixos. 

Praia do Mucuripe
O Mucuripe até hoje é um cenário de charme na 

orla da capital, pois ainda preserva a tradição dos 
pescadores e suas jangadas. A estátua de Iracema 
está localizada a beira mar do Mucuripe. Por muitos 
anos, a obra foi um dos principais pontos turísticos 
de Fortaleza. 

Praia do Futuro
A Praia do Futuro, com ótima infraestrutura tu

rística, possibilita ao visitante bons hotéis e 
inúmeras opções de barracas de praia, além de 
bares, clubes e restaurantes. É considerada um oá
sis no meio da cidade. 

Praia de Iracema 
O nome de batismo da praia foi em homena gem à 

“Virgem dos Lábios de Mel”, personagem do romance 
do escritor cearense José de Alencar. Nesse lugar 
simbólico de Fortaleza, também encontramos a 
Ponte dos Ingleses, o Espigão e o Aterro.

Centro Cultural Dragão do Mar
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Onde comprar:

Feira de Artesanato da Beira Mar
Há décadas a Feira de Artesanato da Av. Beira 

Mar é conhecida pela imensa diversidade de 
lembranças artesanais. Lá é possível encontrar 
castanhas, bolsas, sapatos, bordados, rendas e 
tantos outros produtos. Com localização estratégica 
para turistas, no calçadão da praia do Meireles, a feira 
é um dos pontos de encontro na orla de Fortaleza.

Mercado Central de Fortaleza
O Mercado é um centro de compras em Fortaleza 

especializado em produtos artesanais. O centro 
comercial tem quatro andares no qual se encontram 
cerca de 550 lojas com as seguintes variedades: 
rendas, peças de couro, moda praia, redes, madeira, 
vidro, castanha de caju e doces diversificados. Está 
localizado no centro da cidade ao lado da Catedral 
de Fortaleza.

Av. Monsenhor Tabosa
Considerado o maior shopping a céu aberto da 

América Latina, a Avenida Monsenhor Tabosa é 
formada por mais de 700 metros de comércio, 
totalizando 453 lojas divididas entre marcas locais e 
nacionais, além de lanchonetes. Localizada entre a 
Rua João Cordeiro e Avenida Dom Manuel, a Av. 
Monsenhor Tabosa é famosa pela 
diversidade de produtos: artigos de 
moda fe minina, masculina e infantil, 
sa patos, acessórios, peças de ar te
sanato, entre outros.

Praças:

Praça dos Leões
A Praça General Tibúrcio – 

popularmente chama da Praça dos 
Leões – foi construída no mesmo 
período da Igreja Nossa Senhora do 
Rosário, em 1730. Ao redor da praça 
estão o Museu do Ceará e a Academia 
Cearense de Letras. Com destaque 
para as três estátuas de leões e a 

estátua em tamanho natural da escritora Raquel de 
Queiroz, o local fica no centro da cidade. 

Praça do Ferreira
A Praça do Ferreira, declarada como marco his

tórico e patrimonial, localizase no centro da cidade, 
no coração de Fortaleza. Com área de 7.603 metros 
quadrados, fica entre as ruas Major Facundo, 
Floriano Peixoto, Dr. Pedro Borges e Travessa Pará. 
Outro ponto importante da praça é o seu relógio. 
Parada obrigatória para todos os visitantes. 

Belezas naturais:

Parque Ecológico do Cocó
Parque Ecológico do Cocó é a maior área verde de 

Fortaleza, ótima sugestão para quem procura um 
lugar ao ar livre e arborizado para relaxar e fazer 
caminhadas. O parque tem muitas árvores e uma 
grande área de mangue, além da sua conhecida 
trilha ecológica.

Passeio de escuna na orla
Os passeios de barco proporcionam uma opor

tunidade imperdível de conhecer e apreciar a cidade 
de Fortaleza por outro ângulo, a partir do mar. Os 
barcos oferecem passeios diariamente na praia do 
Mucuripe.

Praia Beira Mar
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Palestra

T ayguara He-
lou, presiden-

te do SETCESP 
– Sindicato das Em-
presas de Trans -
portes de Carga de 
São Paulo e Re-
gião – e Diretor de 
Desenvolvimento 
e Novos Negócios 

da Braspress, parti-
cipou de um evento promovido pelo CIST – Clube In-
ternacional de Seguro de Transporte – no Terraço Itá-
lia, em São Paulo (SP), no dia 15 de outubro passado.

Durante o evento, Tayguara apresentou o Gru-
po Braspress para os participantes, abordando a 

história da Organização, sua estrutura, posição no 
mercado, e gerenciamento de risco, que, segundo o 
Diretor, é fundamental para o bom funcionamento 
da operação.

“A Braspress tem seguro de responsabilidade ci-
vil e ainda um programa de gerenciamento de ris-
co próprio, o que nos permite uma prevenção mais 
ajustada aos produtos que transportamos. Conta-
mos com um corpo de 500 colaboradores somente 
na área de segurança, para proteger nossos trans-
portes”, relatou Tayguara.

Além disso, o Presidente do SETCESP discorreu 
sobre o sindicato, com destaque aos 80 anos de 
luta em benefício do transporte rodoviário de carga, 
questões trabalhistas e o roubo de cargas, as princi-
pais preocupações do setor.

 

Tayguara Helou participa de evento do CIST

Tayguara Helou comentou sobre as 
principais preocupações do setor

As melhores marcar

Preços competitivos

Grande variedade de peças

Estrategicamente localizado em São Paulo

Atendemos todo territorio nacionalAtendemos todo território nacional

Estrategicamente localizado em São Paulo

Grande variedade de peças

Preços competitivos

As melhores marcas

3647-4111
3647-4110

(11) 

Solicite orçamento ou visita de 
um de nossos representantes

Luiz Filgueira Souto, 19 Parque São Domingos 
São Paulo - SP - CEP 05122-080

www.costadiesel.com.br
costadiesel@costadiesel.com.br

SOLUÇÕES em peças, acessórios de reposição 

para CAMINHÕES, CARRETAS e UTILITÁRIOS
para CAMINHÕES, CARRETAS E UTILITÁRIOS

SOLUÇÕES em peças, acessórios de reposição

Trabalhamos constantemente para 

aperfeiçoar e reduzir os custos do 

departamento de compras e na 

manutenção de sua empresa
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Antonio Francisco 
dos Santos Oliveira
Encarregado Operacional na filial de 
Governador Valadares (MG)

“Entrei pela primeira vez na Braspress no dia 1.º 
de novembro de 2002 e fiquei até 2004 no cargo de 
Auxiliar Especializado. 

Naquela época, a tecnologia não era tão avan-
çada como nos dias de hoje, e praticamente todo 

Antonio Francisco retornou para a Braspress em 2007

o trabalho que eu desempenhava era 
feito manualmente. Sempre fiz o tra-
balho com muito prazer, pois me sentia 
muito honrado em estar trabalhando 
em uma grande empresa de transpor-
te de cargas. 

Em 2007 tive a oportunidade de re-
tornar à Organização e hoje ocupo o car-
go de Encarregado Operacional na filial 
de Governador Valadares”. 

O depoimento é prestado por Antô-
nio Francisco dos Santos Oliveira, de 54 
anos. Ele inicia sua rotina verificando a 
previsão de chegada das carretas e a 
quantidade de volumes a serem descar-
regados. 

Quando as carretas chegam, o Encar-
regado Operacional recebe os malotes, 
realiza os roteiros de entregas, respon-
de e-mails, analisa as pendências com 
os conferentes, passa as coletas diárias 
para os motoristas, auxilia na troca de 
volumes e emissão de documentos, e 
ainda faz a liberação das carretas.

 “Eu me sinto muito honrado em fa-
zer parte do quadro de colaboradores da 
Braspress. Durante todos esses anos, 

sempre fui muito bem atendido em tudo o que pre-
cisei. É uma empresa que sempre trata muito bem 
seus colaboradores, dando a cada um as condições 
necessárias de trabalho. Se for a vontade de Deus, 
vou me aposentar e continuar fazendo parte do 
quadro de funcionários desta grande Organização”, 
declarou.

Casado há 30 anos com Maria Rosa dos Santos 
Oliveira, é pai de Guilherme Francisco dos Santos 
Oliveira, de 22 anos, e Sarah dos Santos Oliveira, de 
15 anos.

Nos seus dias de folga, o Encarregado gosta de 
ir à igreja, ficar em casa com a família, assistir e jo-
gar futebol, fazer caminhadas e realizar trabalhos 
voluntários.
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José Massau está na Braspress há 23 anos

José Massau
da Costa
Auxiliar de Chapelaria do CAOB 
- Centro de Apoio Operacional 
Braspress - da Vila Maria, em 
São Paulo (SP)

José Massau da Costa, colabo-
rador da Braspress há 23 anos, 
foi conquistando seu espaço pro-
fissional na Organização graças 
ao seu entusiasmo e vontade de 
crescer.

“Fui contratado para a função 
de ajudante quando a Matriz da 
Braspress era na Rua Sublimação. 
Acompanhei a mudança para a Rua 
Coronel Marques Ribeiro e, quando 
o CAOB da Vila Maria foi criado, fui 
transferido para lá, também como 
ajudante. Há quatro meses fui pro-
movido para a função de Auxiliar de 
Chapelaria”, contou.

Aos 67 anos de idade, o colabo-
rador é responsável pela seguran-
ça, distribuição, manutenção e con-
servação das sacolas da Chapelaria 
do CAOB.

Casado há 35 anos com Severi-
na do Ramos Fernandes da Costa, 
ele é pai de Luciana Fernandes da 
Costa, de 30 anos, e Alan Fernandes da Costa, de 
24 anos.

Em seus dias de folga José gosta de ficar em 
casa com a família, ajudar a esposa nos afazeres 
domésticos e passear.

“Tenho muita satisfação em fazer parte do 
quadro de funcionários da Braspress. É uma hon-
ra estar desde 1992 na Organização. Cresci muito 

aqui e vi de perto a empresa também crescer. So-
mente tenho a agradecer por esta oportunidade; 
sou muito grato”, finalizou.
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Reinaldo de Cruz
Conferente Líder na filial de Vitória (ES)

“Durante os finais de semana, gosto de traba-
lhar em meu pequeno sítio: mexer na horta, cuidar 
dos animais – principalmente dos passarinhos. 
Gosto muito de preservar a natureza, e é no meu 

tempo livre que consigo apro-
veitar esses momentos”, rela-
tou Reinaldo de Cruz, Conferen-
te Líder da Filial da Braspress de 
Vitória (ES).

Aos 49 anos, o colaborador 
entrou na Organização como 
Conferente em 2000 e em 2011 
foi promovido para Conferente 
Líder, cargo que ocupa até hoje.

Reinaldo é responsável por 
dez rotas de distribuição. Ele 
faz a liberação do pré-roteiro, 
acompanha o carregamento 
dos veículos de distribuição, or-
ganiza as rotas e realiza a con-
ferência física.

“Sou muito grato pela opor-
tunidade e sinto orgulho de fa-
zer parte do grupo Braspress. 
Continuo aprendendo diaria-
mente e crescendo como pes-
soa e profissional. Com dedica-
ção e esforço, pretendo crescer 
ainda mais na Organização – e 
sei que isso somente depende 
de mim”, comentou o Conferen-
te Líder.

Casado há 22 anos com Ma-
ria Aparecida Luiz, ele é pai de 
Relto Charles Cruz, de 20 anos.

“Nosso ambiente de trabalho 
é muito confortável e estruturado. Nossos geren-
tes e supervisores pensam em soluções criativas 
para os problemas do dia a dia, são cuidadosos e 
sempre procuram estabelecer um ponto de equi-
líbrio adequado entre precisão e certeza requerida 
no trabalho, além da necessidade de cumprir pro-
cessos e procedimentos”, concluiu Reinaldo.

O colaborador está casado há 22 anos
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Vanderli 
Ribeiro Soares
Encarregada Administrativo-
Financeira na Filial Vitória 
da Conquista (BA)

Ler e-mails, fazer lançamentos, 
controlar os pagamentos dos for-
necedores, elaborar orçamentos, 
verificar a manutenção predial, 
acompanhar a rotina dos colabo-
radores ao lado do gerente César 
Augusto, realizar o processo seleti-
vo para contratação de novos fun-
cionários. Tudo isso faz parte da 
rotina de Vanderli Ribeiro Soares, 
mais conhecida como Vanda, de 54 
anos, Encarregada Administrativo-
-Financeira da filial de Vitória da 
Conquista (BA).

Há oito anos e seis meses na 
Braspress, Vanda, que é Técnica em 
Contabilidade, entrou na Organiza-
ção como Assistente Administra-
tivo-Financeira e, após três anos 
e seis meses de muito empenho 
e aprendizado, foi promovida para 
Encarregada, cargo que ocupa até 
hoje.

“Sou muito grata a Deus pela 
oportunidade que me deu, todos os 
dias agradeço por esse presente. 
Sinto muito orgulho por fazer parte 
da família Braspress. Foi aqui que tive reconhe-
cimento profissional – e essa é a melhor recom-
pensa de todas”, contou Vanda.

Quando não está na Organização, a colabora-
dora aproveita as horas vagas para ficar com a 
família, ir à igreja, ouvir música, ler um bom livro, 

A Encarregada aproveita o tempo livre para ficar com a família

ir ao cinema e passear.
“Passo a maior parte do meu tempo com a 

equipe da Braspress, que se tornou uma segun-
da família para mim. Faço o que amo e ao lado de 
pessoas que gosto – o trabalho fica prazeroso”, fi-
nalizou ela.
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Palestra

O      SINDICAMP - Sindicato das Empresas de Trans-
portes de Cargas de Campinas e Região - realizou 

o Programa Inovação, Estratégia e Gestão Empresa-
rial no dia 20 de outubro passado, em Campinas (SP), 
tendo como convidado especial Tayguara Helou, atual 
presidente do SETCESP - Sindicato das Empresas de 
Transportes de Carga de São Paulo e Região - e Diretor 
de Desenvolvimento e Novos Negócios da Braspress.

O Diretor comentou sobre sua experiência profis-
sional na Braspress e nas entidades de classes, e rela-
tou o trabalho que desenvolve a favor do setor.

No decorrer do evento, Tayguara Helou abordou as 
bandeiras do SETCESP, o sistema de representação, 
destacando as viagens técnicas internacionais reali-
zadas pela entidade.

Segundo o Presidente do SETCESP, essas viagens 

são operações difíceis de organizar, 
mas, devido à excelente gestão, têm 
sido um sucesso. 

“A cada ida ao exterior, os trans-
portadores trazem para o Bra-
sil ideias e exemplos de como o 
trans porte de cargas pode ser me-
lhor, mais eficiente, mais seguro e, 
principalmente, mais rentável para 
as empresas. Do exterior, trouxemos ideias como as 
entregas noturnas que vimos nos Estados Unidos, as 
plataformas logísticas que vimos no Japão, o desco-
missionamento de cargas roubadas visto na Argen-
tina e diversos outros exemplos. O SETCESP busca a 
excelência global quando leva um grupo de empre-
sários para esses países”, finalizou Tayguara Helou.

José Alberto Panzan, 
Presidente do SINDICAMP, 
à esquerda, e Tayguara 
Helou, atual Presidente do 
SETCESP à direita

Rua da Lagoa, 271 (antigo 419) - Cumbica - Guarulhos/SP - CEP 07232-152
Fones: (11) 2085-4580 / 2483-4680 | www.solintquimica.com.br | E-mail: atendimento@solintquimica.com.br

Produção para Terceiros

Divisão Metalúrgica

Divisão Institucional

Divisão Alimentícia

Certificações

ISO 9001:2008
Certificado 46439

Soluções inteligentes
em higiene e limpeza

• Desinfetantes
• Ceras
• Detergentes 
• Amaciantes
• Solventes

• Sabonetes/Sabões
• Lavagem de Veículos
• Coagulantes de Tintas
• Aditivos
• Anti-espumantes

• Desengraxantes 
• Lubrificantes
• Desincrustantes
• Decapantes
• Ultra-filtração

SINDICAMP recebe Tayguara Helou para palestrar
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Braspress oferece treinamento
aos seus colaboradores

A Braspress realiza constantemente diversos 
treinamentos, workshops e palestras com o 

objetivo de manter os colaboradores atualizados e 
capacitados.

A Organização demonstra sua preocupação e zelo 
com o funcionário, sempre procurando oferecer-lhe o 
melhor. Por isso, de outubro a fevereiro passado cinco 
cursos foram oferecidos a 130 colaboradores, no total 
de 34 horas aula, na Matriz da Organização, em São 
Paulo (SP).

Vanila Lopes, Assistente de Recursos Humanos, 
foi a responsável por ministrar o Programa de Desen-
volvimento de Líderes, tanto na Cobrança quanto no 
Operacional, e também realiza semanalmente o En-
contro de Jovens Aprendizes.

“Com esses treinamentos e reuniões, a Braspress 
mostra que está se importando cada vez mais com o 
desenvolvimento de seus colaboradores.

Temos um grande planejamento para 2016, pois, 
além de querermos qualificar nos  sos colaboradores e 
prepará-los para enfrentar qualquer situação, verifica-
mos uma grande procura por quem ainda não partici-
pou”, comentou a Assistente de Recursos Humanos.

Participaram do Programa de De-
senvolvimento de Líderes realizado 
de 29 de outubro a 30 de novembro 
passado 11 colaboradores do setor 
da Cobrança da Braspress: Débora 
Pereira Vidal Gonçalves, Gleyce Kelly 
B. dos Santos, Grasielle Aparecida 
Evangelista, Laís Ortega de Pontes, 
Luciana Alves França, Márcia Chagas 
Cavalcante, Marília Patrocínio, Natália 
Viana de Oliveira, Priscylla Fernanda 
B. O. Guimarães, Rafael Rocha Ferrei-
ra e  Elisangela Lucena.

O programa teve como objetivo 
alavancar o desenvolvimento pes-
soal e profissional dos líderes da 
empresa a partir do autoexame de 
atitudes, comportamentos e esti-

lo de atuação, de modo a desenvolver competências 
emocionais necessárias para o exercício da liderança 
e executar atividades e tarefas para colocar em prática 
os conteúdos desenvolvidos durante os módulos.

O curso foi dividido nos seguintes módulos: Do-
minância, influência, estabilidade e conformidade;  Li-
derança – Diferença entre chefe e líder; Comunicação 
– Transformando conversas difíceis em diálogos; As-
sertividade e feedback; Trabalho em equipe e motiva-
ção e Inteligência emocional.

Trinta e cinco colaboradores dos CAOBs - Centros de 
Apoio Operacional Braspress  – Cantareira, Vila Maria e 
Tamboré participaram desse treinamento, assim como 
seis  da Aeropress – Divisão Rodoaérea.  O programa 
aplicado foi o mesmo da Cobrança, com foco mais vol-
tado para a área operacional da Organização.

Amandio Mendes Aguilar, Fagner Luiz Freitas San-
tana, Levi Lincoln da Silva, Rubens de Souza Pereira, 
José Cleidiano do Nascimento, Elaine Cristina Souza 
Melo Torres, André Alves de Araujo, Claudete Pereira 
dos Santos, Milton Azarias da Silva, Adalberto Gomes, 
Marcio Alexandre de Azevedo, Adailton de Souza, Fe-
lipe Martins dos Santos, Genival Vieira de Melo Junior, 

O Programa de Desenvolvimento de Líderes Operacional teve carga horária de 10 horas
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Vanessa Pereira Menten, Flávio Pe-
reira, Leandro Cerqueira de Santana, 
Rafael Bispo dos Santos, Almery 
Nunes Cavalcante e Alexsandro 
Cordeiro de Barros participaram do 
programa nos dias 5 e 19 de de-
zembro passado.

Nos dias 16 e 23 de janeiro pas-
sado foi a vez de Alessandro Seve-
rino da Silva, Cícero Carlos Vieira, 
Luciano Aparecido Darciso da Ro-
cha, Sidnei Aparecido da Silva, Rene 
Pereira Coutinho Junior, Dayana de 
Souza Tenreiro, Manuel Martins 
Vieira, Marcelo Alves da Silva, Pau-
lo Cesar Bertoletti, Silvio de Almei-
da Leite, Gerson Cruz de Oliveira, 
Cleide Gomes, João Batista Pereira 
Bezerra, Otaviano Dionísia da Silva 
Felix, Rinaldo Marinho Alves, Silmar 
Barbosa Pereira, Cleide Aparecida 
Silva Almeida, Everildo da Silva de 
Souza, Vanessa Fuentes Armijo e 
Cleber Pereira Ludigero.

O Programa de Desenvolvimen-
to de Líderes na Cobrança e no 
Operacional teve carga horária de 
10 horas para cada área, e todos 
os participantes, além de terem 
recebido uma bagagem de conhe-
cimento muito grande, saíram  com 
certificado de participação.
 

Treinamento de 
Trabalho em Altura

 
Outro treinamento realizado foi 

o de Trabalho em Altura, ministra-

do pelos Técnicos de Segurança do 
Trabalho Lucas Carvalho Delgado 
e Vladimir Américo Lopes para os 
colaboradores que trabalham aci-
ma de 2 metros de altura do piso 
de referência.

Realizado para 28 participantes, 
o curso teve o objetivo de explicar 
como o colaborador precisa proce-
der antes de começar a trabalhar 
em um andaime, cadeira suspensa, 
escada ou plataforma elevatória e 
os cuidados necessários com os 
equipamentos essenciais.

A atividade, realizada nos dias 
27 e 28 de outubro passado,  con-
tou com os seguintes participan-
tes: Valdomiro de Jesus, Josué da 
Silva Rosa, Jakson Gomes de Olivei-
ra, Carlos Eduardo, Paulo Ricardo, 
Anderson Calejan, Sebastião Pe-
reira Silva Neto, Wagner Domingos, 
Jorge Jesus Silva, Ednaldo Evange-
lista da Cruz, Miguel Borges de Oli-
veira, Paulo Alexandre, João Carlos 
de Sousa Silva, Marcelo Pereira dos 
Santos, Ricardo Queiros Sanches, 
Douglas Cirino, Juliano Rodrigues 
do Carmo, Gustavo Mota Almeida, 
Edson Magnini, Leonardo Almei-
da, Herberte Nairo da Silva, Gelvani 
Silva Santos, Willian Vieira Barbosa, 
Elenilson Costa, João Macedo de 
Araújo, Gabriel Guanes, Adriano Ri-
beiro, e Reinaldo Augusto Silva.

Ministrado por Lucas Carvalho 
Delgado, Marcos Vinícius Domin-
gues Inácio e Rafael Ferreira Moll, 

Técnicos de Segurança do Traba-
lho, os motoristas da Organização 
também receberam um treina-
mento de Direção Defensiva, que 
teve como foco melhorar as condi-
ções de segurança para preservar a 
integridade física dos colaborado-
res e reduzir os acidentes no trân-
sito a partir da conscientização de 
direção defensiva, equipamentos 
de segurança e saúde ocupacional.

O curso foi realizado para 42 
motoristas no dia 18 de janeiro 
passado: Jurandir Ferreira Braz, 
Eduilson Ferreira Guedes, Edmar 
Ferreira de Oliveira, Admilson Go-
mes Sales, Silvana Maria Silveira, 
Jadiel de Oliveira Mota, Francimar 
Costa de Souza, Paulo Saraiva dos 
Santos, Lokman Ramzi Housain, 
Fábio Lúcio de Oliveira, Valdeir An-
tonio Pereira, Lino Viana da Cruz, 
Geibson de Araújo Soares, Marce-
lo Espineira de Oliveira, Domicia-
no Pereira da Silva, José Teodorico 
dos Santos, Maria Aparecida Brito 
da Silva, Thiago Inácio Rodrigues, 
João Carlos dos Santos, Leonardo 
Oliveira de Morais, Nilton Carlos da 
Silva, Fernando César Rodrigues de 
Souza, Mário Sérgio Ferreira, José 
Wiston Borges de Miranda Araujo, 
Edson José da Silva Oliveira, Rô-
mulo Alves Santos, Israel Mendes 
de Franca, Marinalva Dias Ferreira, 
Carlos Willian Ferreira, Anderson 
Wallace da Silva, Wilson Teixeira 
de Paiva, Diego Ruiz Aiala, Eduar-

O Treinamento de Trabalho em Altura contou com 28 colaboradores A atividade foi realizada nos dias 27 e 28 de outubro passado
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Fazemos nosso acompanhamento mostrando a im-
portância de evoluir profissionalmente. Este é um 
momento crucial para eles, seu primeiro contato com 
a vida profissional”, acrescentou Vanila.

Bruna Tanaka, Daniel Andrade, Gleicy Kelly, Gusta-
vo Henrique Felgueiras, Jonathan Vinícius,  Samila Nil-
se de S. Novais, Tiago Pereira  e Vinícius Ferreira são os 
jovens aprendizes que participam do evento regular-
mente, desde 30 de outubro passado.

 
Depoimentos dos participantes

 
Na opinião de Grasielle Aparecida Evangelista, de 

22 anos,  Analista de Crédito e Cobrança Sênior, o Pro-
grama de Desenvolvimento de Líderes foi muito útil, 
pois tem colaborado para que possa interagir melhor 
com os colaboradores e com o próprio trabalho.

“Foi muito bom para melhorar nossa capacidade 
de administrar o setor e alcançar os objetivos de nossa 
área e dos colaboradores”, comentou Grasielle.

Segundo Amandio Mendes Aguilar, de 46 anos,  
Encarregado Operacional de Pendência do CAOB Can-
tareira, presente no Programa de Desenvolvimento 
de Líderes,  o curso foi fundamental para adquirir um 
aprendizado que já está sendo utilizado em sua rotina.

“Durante o curso  aprendi muitas coisas importan-
tes que já estou utilizando no meu dia a dia. É bom 
ver que a Braspress tem a preocupação de capacitar 
os colaboradores e mantê-los sempre atualizados”, 
afirmou Amandio.

De acordo com Ednaldo E. da Cruz, de 50 anos,, 
Técnico de Manutenção Predial Júnior, o treinamento 
também foi importante. “’Sempre é bom relembrar os 
procedimentos que devem ser feitos antes e durante 
um trabalho nas alturas. Nos treinamentos acabamos 
aprendendo algo novo e nos atualizamos”, relatou ele.

De acordo com Gleicy Kelly, de 16 anos, Jovem 
Aprendiz, as reuniões entre os aprendizes é enrique-
cedora, já que os jovens estão entrando agora para o 
mercado de trabalho.

“Acho bem construtivo, pois mostra a visão da Or-
ganização sobre os aprendizes e também o que es-
peram de nós. É uma fase muito importante, quando 
estamos construindo nossa carreira profissional”, de-
clarou Gleicy.

do Maciel de Araújo, Rodrigo Luiz dos Santos, Jeorge 
Soares de Souza, Luscivaldo da Silva Santos, William 
Ferreira Barboza, Guilherme Santos Duques, Cristian 
Ramon Ramirez Lopes, Gledson Batista Nunes, Edson 
de Moraes Ferreira e Mardilson Antonio dos Santos.

“Os dois treinamentos aplicados pela equipe de Se-
gurança do Trabalho tiveram como principal objetivo 
conscientizar os colaboradores de como fazer as coi-
sas certas, seja em cima de um andaime ou dirigindo 
um caminhão. Nossa ideia é fazê-los compreender o 
porquê de precisarem seguir as regras e normas: tudo 
é pela segurança deles”, contou Lucas, Técnico de Se-
gurança do Trabalho.

Todas as sextas-feiras os Jovens Aprendizes se re-
únem na Matriz para uma reunião, quando são abor-
dados assuntos como mercado de trabalho, etiqueta 
profissional, comportamento corporativo e inteligên-
cia emocional.

Durante a reunião, que dura uma hora, os aprendi-
zes têm a oportunidade de tirar as dúvidas sobre o tra-
balho desenvolvido na Organização, suas obrigações, a 
própria lei do jovem aprendiz e o horário de trabalho.

“Esses encontros foram criados com o intuito de 
acompanhar a aprendizagem, além dos cursos que 
realizam na instituição conveniada com a Braspress. 

Os jovens aprendizes se reúnem todas as sextas-feiras para 
uma reunião que dura uma hora

Onze colaboradores da cobrança participaram do Programa de 
Desenvolvimento de Líderes
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Bom dia, Tayguara,
Estive presente no Congresso da Fenatran – 

Salão Internacional do Transporte Rodoviário de 
Carga, que aconteceu no dia 11 de novembro em 
São Paulo, e gostaria de parabenizá-lo pela pales-
tra sobre o SETCESP - Sindicato das Empresas de 
Transportes de Carga de São Paulo e Região.

Além de Diretor da Transportes Bertolini, sou Diretor 
Institucional do SINDICARPA - Sindicato das Empresas 
de Logística e Transporte de Cargas do Estado do Pará.

Gostaria, se possível, de receber sua apresentação, 
pois não consegui gravar muitos dados apresentados 
sobre o setor de transporte rodoviário.

Forte abraço!

Daniel Luis Carvalho Bertolini,
Diretor da Transportes Bertolini Ltda.,

Belém (PA)

Senhor Urubatan,
Bom dia.
Hoje tive o imenso e inenarrável prazer de conhecer o 

Planeta Azul!
Confesso que, ao adentrar aquele espaço, a sensação foi 

indescritível!
Feliz, muito feliz, em saber que faço parte deste imenso 

sucesso e crescimento.
Abençoadas sejam todas suas as decisões e surpresas 

risonhas que Deus proverá em sua vida.
Sucesso e saúde sempre!
Obrigada pela oportunidade!

Raquel Picciutti,
Supervisora de CGT,

São Paulo (SP)

Tayguara,
Ótimo dia e parabéns pela eleição!

Simone Paulinelli,
Secretária da Diretoria,

São Paulo (SP)

Tayguara,
Minhas sinceras felicitações! Você é um profissional 

extremamente preparado e merecedor de todos esses 
desafios! Que Deus o abençoe imensamente nessa lida!

Forte abraço,

Renato Venancio,
Controller,

São Paulo (SP)

Senhor Urubatan, bom dia.
Sobre o vídeo que o senhor fez para a turma da Faculdade 

UNIFAS - Universidade de Salvador -, foi um sucesso. O co-
ordenador do curso me pediu para ficar arquivado com eles.

Eles fecharam o trabalho com esta foto em anexo e com a 
palavra que o descreve com perfeição: herói.

Tenho acompanhado outro aluno de mestrado que está 
fazendo sua tese sobre a Braspress. Sempre que vem à filial 
buscar informações sobre a nossa empresa, sai daqui mais 
apaixonado.

Grande abraço.

Edilene Freire,
Gerente Regional da Bahia e Sergipe,

Salvador (BA)

Bom dia, Tayguara!
Estamos muito contentes com sua eleição!
Será um período de muito trabalho, mas temos certe-

za de que também de muito sucesso! É o que desejamos a 
você. Muito sucesso!

Conte com o nosso apoio!
Parabéns!
Grande abraço!

Sérgio Cruz Cardoso,
Gerente de Vendas a Consumidores da Petrobras,

São Paulo (SP)

Tayguara,
Parabéns por mais esse desafio!
Abraço.

Tatiane Pizzi,
Gerente de Serviços TI,

São Paulo (SP)

Prezado Tayguara,
O reconhecimento e a confiança dos pares é algo extrema-

mente valioso, e isso foi expresso no resultado desta eleição.
Conte conosco para darmos continuidade ao relacio-

namento estabelecido entre o SETCESP - Sindicato das 
Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Re-
gião - e a Petrobras, de forma a colhermos os frutos desta 
parceria para o benefício deste segmento tão importante 
em nossa economia.

Um grande abraço,

Guilherme Hissa S. Amorim,
Gerente Regional de Consumidor da Petrobras,

São Paulo (SP)

Prezado Tayguara, boa noite.
Quero parabenizá-lo pela eleição da Presidência do SETCESP 

- Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo 
e Região. Desejo-lhe muito sucesso nessa gestão e que o 
SETCESP continue contribuindo positivamente para o desenvol-
vimento do transporte e, consequentemente, do Brasil.

Abraços,

Nelson Vicente,
Gerente de Logística da Modern Logistics,

São Paulo (SP)
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Caro Tayguara Helou,
Parabéns, meu bom amigo! Sucesso absoluto.
Quero que saiba que pode contar conosco da Abol - 

Associação Brasileira de Operadores Logísticos.
Fraterno abraço,

Carlos Cesar Meireles Vieira Filho,
Diretor Executivo da Abol,

São Paulo (SP)

Caro Tayguara,
Parabéns!
Desejo ao jovem Presidente, sucesso frente ao maior 

sindicato patronal e representativo da nossa atividade.
Tenho convicção de que o período de sua gestão re-

gistrará na história recente do SETCESP - Sindicato das 
Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região 
- diferenciadas páginas, impressas com a marca de sua 
determinação e competência, atraindo ao setor muito da-
quilo que idealizou como empresário, somando-se às suas 
grandes realizações.

Com meu cordial abraço!

Luiz Carlos Lopes,
Diretor de Operações,

São Paulo (SP)

Caríssimo Urubatan.
É com grande alegria e satisfação que acuso o recebi-

mento do livro Responsabilidade Social e Sustentabilidade.
Agradeço e reitero meus mais sinceros votos de con-

tínuo sucesso e estima!
Forte abraço.

Roberto Mira Júnior,
Diretor Administrativo-Financeiro 

da Mira OTM Transportes Ltda.,
São Paulo (SP)

Senhora Denise, boa tarde!
Gostaria de agradecer em nome da Direção da Etec -  Es-

cola Técnica Estadual - Gildo Marçal Bezerra Brandão a visi-
ta técnica em sua empresa.

Leandro Romual da Silva,
Coordenador da Etec Gildo Marçal Bezerra,

São Paulo (SP)

Tayguara,
Trata-se do primeiro cargo político de uma carreira 

próspera! Desejo sabedoria e iniciativa nessa empreitada.

Giuseppe Lumare Junior,
Diretor Comercial,

São Paulo (SP)

Prezado Tayguara,
Basta praticar a implementação pessoal que você desfila em 

suas abordagens, e a representação na atividade do transporte 

vai viver uma gestão marcada pela juventude, austeridade, inteli-
gência e dinamismo que ficarão na história da entidade!

Desejo muito sucesso em sua carreira institucional, pois, 
por conhecê-lo, estou convencido de que sua eleição será um 
enorme privilégio e um marco divisório para o setor!

Parabéns! Muita luta e muitas vitórias!
Abraço,

Giuseppe Coimbra,
Diretor Administrativo-Financeiro,

São Paulo (SP)

Boa tarde, Senhor Urubatan e Tayguara,
Quero agradecer o lindo livro que acabo de receber.
Excelente iniciativa.
Atenciosamente,

Antonio Luiz Leite,
Primax Transportes Pesados

e Remoções Técnicas de Engenharia Industrial,
São Paulo (SP)

Parabéns, caro Tayguara. Desejo uma ótima gestão.
Um abraço.

Milton Braga,
Gerente Nacional de Auditoria,

São Paulo (SP)

Tayguara,
O setor sabiamente elegeu um presidente jovem com 

novas ideias, com muito dinamismo. Notadamente será um 
marco para o transporte. Parabéns, Tayguara. Que Deus ilu-
mine o seu caminho, a ser trilhado com muito sucesso.

Milton Petri,
Diretor Vice-Presidente,

São Paulo (SP)

Ao Prezado Urubatan,
Quero aqui agradecer pelo envio da revista da Braspress. 

Fico muito honrado pelo carinho com a minha pessoa.
Atenciosamente,

Moacyr Firmino,
Presidente do SINDLOG (Sindicato dos Empregados em 
Escritório de Empresas de Transportes Rodoviários de 

Cargas Secas e Molhadas, Cargas Pesadas e Logísticas
em Transportes de São Paulo e Itapecerica da Serra),

São Paulo (SP)

Denise, bom dia.
Recebi. Excelente publicação! Vou apreciá-la.
Obrigado.

Wendel Pertel,
Gerente da filial de Colatina,

Colatina (ES)
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Prezado Senhor Urubatan Helou,
Cumprimentando-o cordialmente, tem o presente a fi-

nalidade de acusarmos com satisfação o recebimento do 
exemplar da revista Braspress News, edição n.º 29, onde 
registra nossa participação na reportagem sobre a Central 
de Inteligência Integrada de Guarulhos (CIIG), bem como 
cumprimentá-lo pelo trabalho belíssimo que está execu-
tando à frente dessa conceituada empresa.

E é na certeza do zelo com que Sua Senhoria continua-
rá conduzindo seus trabalhos que nos despedimos, colo-
cando à sua inteira disposição nossos préstimos à frente 
desta pasta.

Sendo só para o momento, renovamos protestos de 
elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Atílio André Pereira,
Secretário da Secretaria de Transportes e Trânsito,

Guarulhos (SP)

Senhor Urubatan,
Dedicação, simplicidade e muita paixão.
Esses são os valores que buscamos em nossos colabo-

radores e parceiros de negócios, como a Braspress.
Temos certeza de que escolhemos os melhores parcei-

ros para estarem conosco e fazerem parte da história dos 
nossos 25 anos.

Hoje queremos agradecer pelo carinho e atenção que re-
cebemos no Caderno Especial feito pelo jornal O Correio do 
Povo. É muito bom ter você por aqui.

Muito obrigado e conte sempre conosco.

Grupo Elian,
Jaraguá do Sul (SC)

Bom dia, Odair,
Gostaria de agradecer em nome da Elian a excelente opor-

tunidade que nos foi oferecida de conhecer as estruturas da 
Braspress em São Paulo.

Temos o mesmo pensamento da Braspress e acreditamos 
que agora é a hora de sermos fortes e investirmos cada vez 
mais para consolidarmos nossas marcas.

Foi de grande valia conhecer os cases de sucesso da Bras-
press e, acima de tudo, ter a certeza de que nossos produtos 
estão em boas mãos.

Favor enviar nossos sinceros agradecimentos ao Senhor 
Urubatan e toda a sua equipe que nos recepcionou, em especial 
o Senhor Luiz Carlos Lopes.

Dyovane de Z. Afonso,
Elian Indústria Têxtil,

Jaraguá do Sul (SC)

Prezado Senhor Urubatan, boa tarde.
Recebi nesta semana a revista da Braspress que tem por 

mote a responsabilidade social e a sustentabilidade. Aprovei-
to para agradecer a deferência e dizer que me surpreendi com 

a qualidade da revista (feita com material reciclável) e com 
o seu conteúdo editorial. As matérias estão com excelente 
conteúdo e quero parabenizá-lo por seu belo texto sobre o 
trabalho feminino no Brasil e principalmente pela frase “Com-
petência não tem sexo”, que o senhor tem autoridade para 
dizer. Sua empresa foi uma das primeiras – senão a primeira 
– a contratar motoristas mulheres, o que a tornou referência 
nacional neste assunto, seja para elevar a qualidade do tra-
balho feminino, seja para abrir portas para várias mulheres 
em um mercado de trabalho que até bem pouco tempo atrás 
não existia.

Um forte abraço,

Adauto Bentivegna Filho,
Assessor Executivo e Jurídico do SETCESP (Sindicato das 

Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região),
São Paulo (SP)

Denise, bom dia!
Recebido – inclusive um livro espetacular, com uma leitu-

ra de fácil entendimento e uma fotografia excelente. Orgulho 
de fazer parte desta Organização que se preocupa com a con-
dição de vida no planeta. Reciclar é preciso.

Luciana Aquino,
Gerente da filial de São Luís,

São Luís (MA)

Bom dia, Senhor Urubatan!
Não encontro palavras para agradecer.
Gostaria que entendesse que, para mim, não se trata 

apenas do ganho das camisetas, mas sim de ter recebido 
as camisetas de uma pessoa de tamanha importância na 
história do transporte brasileiro.

Minha filha fará um ano de vida em dezembro. O se-
nhor pode ter certeza de que, quando ela entender, vou 
lhe dizer: “Minha filha, essa tua camiseta do Santos, sabe 
quem foi que te deu?” Ela provavelmente responderá que 
fui eu, mas então contarei a verdadeira história.

Espero apenas que ela não troque o nosso Imortal Tricolor 
pelo Santos, né, Senhor Urubatan? 

Em breve vou enviar o desenho ao senhor.
Agradeço mais uma vez: muito obrigado!

William Santana,
Assistente Administrativo-Financeiro 

da Filial Uruguaiana,
Uruguaiana (RS)

Caro Tayguara, bom dia!
Conforme nos falamos ao telefone, parabenizo-o pela 

presidência do SETCESP - Sindicato das Empresas de Trans-
portes de Carga de São Paulo e Região.

Tenho certeza de seu sucesso, pelo profissional e pela 
pessoa que é.

Autair Iuga,
Presidente da Macor,

São Paulo (SP)
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Caro Urubatan Helou,
Recebi o livro Responsabilidade Social e Sustentabili-

dade e tive a oportunidade de conhecer com mais deta-
lhes várias iniciativas da Braspress nas últimas décadas.

A obra retrata uma empresa que se mantém sempre 
jovem, inovadora e focada em importantes demandas da 
sociedade brasileira.

Acima de tudo, é um exemplo no transporte rodoviá-
rio de cargas.

Parabéns pela iniciativa e pioneirismo.

Flávio Benatti,
Presidente da FETCESP (Federação das Empresas 

de Transporte de Carga do Estado de São Paulo),
São Paulo (SP)

Caríssimo amigo Urubatan,
Acuso recebimento do livro Braspress – Responsabili-

dade Social e Sustentabilidade. Apreciei cada uma das pá-
ginas.

O que eu posso lhe dizer é simplesmente que vocês são 
fantásticos.

O livro, com certeza, terá lugar especial na minha biblioteca.
Que Deus os proteja e abençoe sempre.
Um forte e grande abraço do amigo de sempre.

Rui Cesar Alves
Ex-presidente do SETCESP

(SIndicato das Empresas de Transporte de Carga 
de São Paulo e Região)

São Paulo (SP)

Prezado Urubatan,
Agradeço o envio da revista de outubro, novembro e 

dezembro.
A nossa BTU Braspress continua um sucesso, com 

realizações comerciais numa época em que todos se re-
traem, demonstrando o êxito contínuo de sua adminis-
tração, o alto desempenho de seus colaboradores diretos 
e um aspecto que muito me emociona: seus filhos vão no 
caminho do sortudo pai. Que Deus continue a protegê-lo.

Um grande abraço do amigo de sempre.
Atenciosamente,

Antonio Carlos Dick,
Diretor de Sinistros,

Rio de Janeiro (RJ)

Prezado Urubatan,
Muito obrigado pela oportunidade de participar da edição 29 

da Braspress News.
Para mim é uma honra e um privilégio ter uma entrevista 

publicada nesse importante veículo editorial do TRC - Transporte 
Rodoviário de Carga.

É também uma oportuna sincronicidade a matéria ter sido 
publicada justamente no exato momento da importante transi-
ção que estamos fazendo na Zatix e, consequentemente, na mi-
nha vida profissional.

Conte sempre com o apoio e a admiração deste seu amigo e 
parceiro de negócios.

Abraços,

Cileneu Nunes,
Presidente da Zatix,

São Paulo (SP)

Denise, bom dia!
Recebemos ontem o livro. Parabéns pela qualidade e pela be-

leza do material.
Um abraço,

Patricia Brandão,
Gerente da filial do Rio de Janeiro,

Rio de Janeiro (RJ)

Prezado Tayguara,
Queremos nesta oportunidade parabenizá-lo por sua as-

censão à Presidência do SETCESP - Sindicato das Empresas 
de Transportes de Carga de São Paulo e Região -, bem como 
agradecer-lhe a oportunidade a nós concedida no sentido de 
atendê-lo neste ano através da NTC & Logística.

Nestor Ramos,
QWTC Viagens, Turismo e Eventos Ltda.

Prezada Rafaela,
Agradeça ao Diretor Presidente Urubatan Helou pela gen-

tileza e também à equipe de Marketing, que levou este pe-
queno assunto ao conhecimento dele.

São ações como essa que engrandecem o modo de uma 
empresa ser vista no mercado.

Com certeza eu e meu funcionário seremos muito gratos.
Atenciosamente,

Sérgio Octaviano A. Almeida,
Departamento Comercial da Logi Carga,

Belo Horizonte (MG)

Querido Urubatan, como está? Espero que bem.
Esta correspondência é só para dizer que estou com 

saudades do amigo; a Daniela, minha filha, idem. Abraços 
a todos da Braspress. Em tempo: parabéns pela eleição do 
Tayguara no Sindicato. Ele é um jovem de valor, inteligente, 
repre sentativo. Com certeza representará muito bem a nos-
sa classe.

Grande abraço,

Rui Borges Freitas,
TBC Transportes,

São Paulo (SP)

Bom dia, Denise!
Acabo de receber o livro, que está simplesmente belíssimo.
Grande abraço,

Helen Hack,
Gerente da filial de Uruguaiana,

Uruguaiana (RS)
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Ao Senhor Urubatan Helou,
Diretor Presidente da Braspress Transportes Urgentes
Prezado Senhor,
Sensibilizado, venho em nome do Grande Oriente de 

São Paulo agradecer a mobilização e solidariedade dessa 
honrada empresa ao contribuir com o transporte de água 
mineral em favor das vítimas da triste hecatombe ocorrida 
em Mariana e região.

São gestos fraternais como esse que nos incentivam 
a realizar uma corrente do bem e amparar os mais neces-
sitados.

Com todo o meu contentamento e admiração pelo 
hercúleo trabalho realizado por essa empresa, aproveito 
o ensejo para enviar meus protestos de elevada estima e 
consideração.

Cordialmente,

Benedito Marques Ballouk Filho,
Grão-Mestre Estadual e

Israel Mender Biscaia,
Secretário Estadual de Transporte e Hospedagem,

São Paulo (SP)

Bom dia, Senhor Urubatan,
Agradeço o envio do livro Responsabilidade Social e Susten-

tabilidade que nos enviou.
Aproveito a oportunidade para parabenizá-lo pela realização 

deste trabalho.
Cordialmente,

Francisco Carlos G. Cardoso,
Presidente da ABTI (Associação Brasileira 

de Transportadores Internacionais),
Uruguaiana (RS)

Boa tarde.
Prezada Senhora Denise,
Recebi na data de hoje o exemplar do livro e também 

a carta assinada do Diretor Presidente. Também nossa Su-
pervisora Comercial recebeu.

Agradeço pelo envio e aproveito para parabenizá-los 
pelo excelente conteúdo e qualidade do material.

Atenciosamente,

Mayco Vieira,
Gerente da filial de Itajaí,

Itajaí (SC)

Tayguara,
Bom dia!
Desejamos que sua gestão seja inteligente e diferenciada pela 

juventude, novas ideias e conceitos fazendo todo o diferencial.
Sucesso,

José Adalberto,
Chefe Operacional 

Recife (PE)

Tayguara,
É com muita honra e satisfação que desejo a você, Tay-

guara, um maravilhoso desempenho junto a essa casa. Na 
certeza de que você fará uma das melhores gestões dos 
últimos tempos é que o parabenizo pela vitória e a essa 
entidade pela honra de contar com você como presidente.

Valnilde Lopes,
Encarregada Administrativo-Financeira

Teresina (PI)

Tayguara,
Boa tarde!
Tayguara, sucesso em tudo o que você fizer; pode contar 

conosco. 
Não existem sonhos realizando-se da noite para o dia. 

Nenhuma árvore nasce, cresce e oferece frutos instanta-
neamente. Tudo demanda trabalho, paciência e dedicação.

Thais Oliveira,
Encarregada Operacional 

Salvador (BA)

Tayguara, boa tarde!!
Muito boa sorte nesse novo desafio.
Conte com o meu apoio no que se fizer necessário.
Forte abraço e 2016 de muitas realizações.

Ariovaldo Minhoto,
Gerente Nacional de Operações

São Paulo (SP)

Prezado Urubatan,
Boa noite.
 O ano de 2015 foi de intensa turbulência na economia e 

na política, causando apreensão em todo o País, porém, mes-
mo com todas estas dificuldades, a Braspress mais uma vez se 
destaca no setor rodoviário de carga, lançando o Inter Nordeste 
e investindo fortemente em um novo terminal em Guarulhos. 
Quero neste momento expressar os meus votos de Feliz Natal e 
Boas Festas e um novo ano repleto de realizações.

Um grande abraço.
 Atenciosamente,
 

Cláudio Henrique,
Rio de Janeiro (RJ)

Boa tarde, Tayguara,
Obrigado pelo retorno. Vamos, sim, dar andamento a 

esse desafio que será uma conquista e tanto!
Estou à inteira disposição para o que for preciso nesse projeto.
Parabéns pelo início da sua gestão; tenho certeza, ape-

sar do pouco que o conheço, de que será um sucesso.
Conte comigo!

Matheus Vantini,
Gerente de Planejamentos e 

Comercial do Grupo Rodo Jabuti,
Ribeirão Preto (SP)
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Prezado Tayguara,
Representando a nova geração do setor do 

Transporte Rodoviário de Carga no Brasil, além do 
orgulho que carregamos, sei que seu desafio será 
muito maior do que “apenas” administrar a entida-
de, seus problemas e associados.

A responsabilidade da sua geração (ainda cha-
mada jovem) é conduzir a transição de intuição para 
técnica, de emoção para razão e de paternalismo 
para profissionalismo – tudo isso misturado com os 
novos modelos de comunicação e informação.

O interessante ainda é você ser um surfista pra-
ticante, o que para a geração anterior podia signifi-
car tudo, menos que seria um esporte radical hoje 
merecedor de largos espaços na grande mídia mun-
dial, estando o Brasil atualmente no topo dos ven-
cedores.

Assim é que, se me dada a liberdade, permito-me 
sugerir ao jovem Presidente fundir a experiência das 
gerações anteriores com a competência da nova ge-
ração. É sucesso garantido.

Boa sorte!
Forte abraço,

J. G. Vantine,
Empresa Vantine,

São Paulo (SP)

Prezado Presidente Tayguara!
Nossos votos de muito sucesso nos projetos revolu-

cionários que virão através da competente atuação que 
já conhecemos.

Abraço,

Pedro Paulo,
Administrativo-Financeiro

Campinas (SP) 
 
Boa tarde, Senhor Tayguara,
Meus parabéns e sucesso nessa nova etapa de sua 

carreira de sucesso de sempre.
Forte abraço.

Sílvio Célio Biscaro,
Gerente Nacional de Tráfego

São Paulo (SP)

Muito bom dia, Urubatan,
Permita-me parabenizá-lo pelo seu excelente arti-

go na revista do SETCESP - Sindicato das Empresas de 
Transporte de Carga de São Paulo e Região -, em novem-
bro de 2015.

Gostaria de ter o poder da comunicação para fazer 
com que suas palavras chegassem aos ouvidos de todos 
os brasileiros negros, matutos, brancos, loiros, morenos, 
índios e imigrantes.

Parabéns pela sua incontestável confiança em nosso 

Brasil brasileiro, que no lugar de ficar lamentando pelos 
cantos, arregaçou as mangas e transformou nossa em-
presa na maior empresa de transporte de encomendas 
da América Latina, expurgando o “s” da crise, e através 
de investimentos talvez nunca visto em nosso setor, 
através do Planeta Azul, que com absoluta certeza será 
um dos mais modernos do mundo.

Por isso tenho orgulho de ser brasileiro, como tenho 
orgulho de ser Braspress.

Obrigado Urubatan por me permitir fazer parte desta 
história.

Forte abraço,

Carlos Roberto Martins,
Gerente do CAOB – Centro de 

Apoio Operacional Braspress – de
Vila Maria,

São Paulo (SP)

Boa tarde, Tayguara,
Tenho absoluta certeza do sucesso nesse novo cami-

nho da Presidência; esse potencial já estava gravado no 
seu DNA e agora se tornará realidade com suas ações.

Sucesso nessa grande caminhada.
Abraço,

Edson Barbaresco,
Gerente do CAOB (Centro de

Apoio Operacional Braspress) – Cantareira,
São Paulo (SP)

Bom dia, Presidente Tayguara,
Que Deus possa estar sempre no comando de suas 

ações.
Saiba que o mundo dos transportes, seja feito de 

pessoas, empresas, entidades, governos e outros, espe-
ra de você o inimaginável.

Aja sempre com o foco de que o possível já está 
pronto, o impossível demora 15 minutos e o inimaginá-
vel está em fase final de projeto.

Espero que aceite esta forma de incentivo em sua 
nova empreitada, sabendo que isso só foi possível pela 
sua garra e visão de futuro, com certeza trilhando os 
passos de seu pai, um empreendedor que vê além do 
horizonte.

Boa sorte! Conte comigo sempre que precisar.
Saudações,

Edmar Rodrigues,
Gerente de Tráfego do Nordeste

São Paulo (SP)

Tayguara, bom dia.
Parabéns e o desejo de uma gestão de sucesso.
Certo disso, deixo meu forte abraço.

Ibraim Helou,
Gerente da filial de Maringá

Maringá (PR)
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Querido Tayguara,
Sempre que posso, tenho acompanhado sua carreira, 

muito bem estruturada e administrada, conseguindo chegar 
hoje a esse profissional de visão, pensamento e postura dife-
renciados, modificando a forma de comportamento e traba-
lho, ajustando para muito melhor este importante segmento.

 Nota-se que você tem o essencial, que é a paixão pelo 
que faz, e que falar sobre transporte para você é um lazer, ta-
manha a sua identificação com esta atividade. Outro detalhe 
é ter aprendido em casa os princípios e valores de sua baga-
gem acadêmica. 

 Na construção de um todo, você é um profissional de alta 
profundidade e extremo conhecimento, tendo ainda a seu fa-
vor o privilégio da jovialidade, intensamente qualificada para 
um executivo.

 O fato de hoje estar nesse nível é por conta de estar 
produzindo sua marca própria, tendo nos representado com 
competência neste gigantesco mercado de transporte.

 Sua trajetória é surpreendente, e suas ideias inovadoras 
diferenciam seu trabalho.

 E pensar que outro dia você era um menino, há não muito 
tempo... mas percebia-se em você um olhar entusiasmado 
para o que acontecia em nossa empresa. Nascia ali mais um 
dos nossos.

 Parabéns, querido Tayguara! Saber que você dará 
continuidade a tantos de nossos sonhos e projetos nos 
lança ao futuro esperançosos de que estamos muito bem 
representados.

 Um abraço! Com carinho,

Romilda Ramos,
Gerente de Coleta,

São Paulo (SP)

Senhor Urubatan, 
Parabéns pela evolução do Tayguara, presidindo um órgão 

tão importante para o nosso segmento.
Votei nele e estive na festa na sexta, mas, como tinha o 

casório da minha afilhada, tive que sair rápido. Nem consegui 
trocar umas ideias com os amigos que lá estavam.

 Abraços.

Tarcisio José de Sousa,
Diretor da Rodojun,

São Paulo (SP)

Ao Presidente Tayguara Helou,
Meus votos de uma feliz gestão, tão eficaz como a do seu 

progenitor, meu querido amigo Urubatan.
Estou torcendo por você e peço a Deus, nosso Pai Celestial, 

que o abençoe e o faça muito, muito feliz.
Um carinhoso abraço,

Aristóteles de Carvalho Rocha (Rochinha),
Ex-presidente do SETCESP – Sindicato das

Empresas de Transporte de Carga de
São Paulo e Região, e atual Conselheiro do Sindicato,

São Paulo (SP)

Caro Tayguara,
Fiquei muito feliz com a sua visita e do seu pai, meu estimado 

amigo, Urubatan, por quem tenho sincera amizade.
Ele e eu há décadas somos amigos; ele me contou fatos da 

vida e eu escrevi um
conto “Têmpera de Aço”, publicado no meu primeiro livro 

“Sonhos, Desejos e Realidade”.
Agora tenho dois Helou no meu pequeno círculo de amizades.
Carinhoso abraço,

Aristóteles de Carvalho Rocha (Rochinha),
Ex-presidente do SETCESP – Sindicato das

Empresas de Transporte de Carga de
São Paulo e Região, e atual Conselheiro do Sindicato,

São Paulo (SP)

Tayguara, 
Bom dia.
 Mais uma vez parabéns por mais essa conquista: presi-

dente do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de 
São Paulo e Região (SETCESP), o sindicato mais importante 
do País.

Há mais de 10 anos venho acompanhando e admirando 
cada vez mais essa “casa” e tenho certeza de que a sua gestão 
será um marco para o SETCESP.

Desejo que os próximos anos sejam de muito sucesso sobre 
um alicerce de ética, valor, parcerias, respeito, humildade e em 
tudo o mais em que acreditar.

  Beijos.

Daniela Cunha,
Supervisora Grandes Contas da Sascar,

São Paulo (SP)

Bom dia, Tayguara,
Quero parabenizá-lo pela presidência do Sindicato das Em-

presas de Transportes de Carga de São Paulo e Região (SETCESP).
Tenho certeza de que fará uma ótima gestão diante dessa 

entidade, que tanto contribui para o ramo do transporte rodovi-
ário de cargas.

Abraços e boa sorte,

Marcos Corso,
Departamento de Vendas da

Empresa Liberalto,
São Paulo (SP)

Obrigado, amigo Presidente!
 E parabéns pelo novo cargo. Você é um profissional diferen-

ciado e sem dúvida fará muito bem para o sindicato.
 Conte com o meu apoio durante a sua gestão e, quando pu-

der, vamos marcar um almoço.
 Abraços,

 Paulo Vigna,
Gestão Corporativa da Vigna

Advogados Associados,
São Paulo (SP)
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