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dos Jovens Empresários do Sindicato das
Empresas de Transportes de Carga de São
Paulo e Região (SETCESP).

Prestamos apoio, ainda, à V Semana do
Meio Ambiente de Uberlândia, e realizamos
transportes solidários para o Rotary Club de
Brasília, Lar de Caridade “Hospital do Fogo
Selvagem”, Grupo Espírita da Prece de Chico
Xavier, Casa de Auxílio do Centro Espírita
“Aurélio Agostinho”, Casa de Auxílio e
Hospital do Centro Espírita “Pedro e Paulo”,
bem como para o 5º Batalhão da Polícia
Militar. Também apoiamos o Lions Clube de
Guarulhos – Aeroporto e o Grupo de Apoio
ao Adolescente e à Criança com Câncer
(GRAACC) no McDia Feliz 2012.

Pelo quarto ano consecutivo, a Braspress
foi escolhida como a preferida no município
de Colatina, no Espírito Santo, ao conquis-
tar o primeiro lugar na pesquisa de recall,
organizada pela Realize Comunicações
Ltda., tendo obtido 25,38% dos votos. Por-
tanto, temos muito que comemorar no esta-
do capixaba, conforme mostramos na repor-
tagem com o Gerente Regional do Espírito
Santo, Waldenildo Leite, nosso colaborador
desde 2004.

Estamos festejando também a conquista
de nosso motorista instrutor, Leisson dos
Santos Guimarães, ganhador da etapa regio-
nal de Guarulhos do Prêmio Scania “O Melhor
Motorista de Caminhão do Brasil”, que ocor-
reu nos dias 1 e 2 de setembro passado.

Destacamos, ainda, a homenagem que foi
prestada ao “Pai da Matéria” na cidade de
Marília, com a presença do nosso Vice-Pre-
sidente, Milton Petri. Essa honraria concedida
é mais do que merecida ao famoso ex-locutor.
Também empossamos o novo gestor da Con-
troladoria da Braspress, Milton Braga, que dis-
pensa maiores apresentações e que tem exer-
cido com maestria essa nova função.

Outros importantes temas também estão
retratados nesta edição, como a nossa partici-
pação no Fórum Econômico de Campinas,
realizado pelo LIDE – Grupo de Líderes Em-
presariais; a adoção da reciclagem de lixo na
filial de Belo Horizonte; o Programa Viver
Bem; e a SIPAT – Semana Interna de Preven-
ção de Acidentes no Trabalho –, registrada
em Vitória/ES, entre outros.

Boa leitura!

Urubatan Helou,
Diretor-Presidente do Grupo H&P

Urubatan Helou,
Diretor-Presidente do Grupo H&P
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Editorial

A
iniciarmos o 2º semestre do ano,
temos fundadas esperanças na
retomada do fôlego da econo-
mia brasileira, ao contrário do
que aconteceu no 1º semestre

de 2012. Pois, sendo tradicionalmente este
último período do ano o de maior registro de
atividades econômicas, o trabalho e os nossos
investimentos continuados prevalecem, em
todos os aspectos.

Tanto é que continuamos a perseverar
todos os dias, realizando muitas inaugurações
neste terceiro trimestre. Começamos pela
inauguração da belíssima nova sede na pujan-
te Campo Grande, onde construímos um novo
hub de área total de 46.376 m² no bairro de
Vila Cidade Morena, em uma metrópole que
não perdeu a ternura do interior e que apre-
senta a 6ª melhor gestão fiscal do país, entre
as 27 capitais brasileiras.

Também inauguramos dois novos impor-
tantes terminais: um em Cuiabá, nas proximi-
dades da Rodovia BR-364, no Distrito Industrial
dessa receptiva e calorosa cidade cuiabana,
bem como inauguramos outro, estrategica-
mente bem localizado na BR-104, no km 88, no
bairro de Tabuleiro do Pinto, em Maceió.

Inauguramos, ainda, filiais nas cidades de
Brusque e Itajaí, em Santa Catarina; e em Pa-
ranavaí, no Paraná, que irão agilizar as opera-
ções nessas regiões, especialmente com a co-
laboração do hub de Itajaí, que contribuirá
com a diminuição, certamente, do empraza-
mento das entregas.

Novas filiais e terminais ainda serão inau-
gurados até o final de 2012, como o novo hub
de Santa Maria, mostrando que estamos cons-
truindo o nosso futuro e que continuamos a
investir cada centavo que ganhamos.

Nossa gente também recebeu capacitação
em um grande encontro realizado nos dias 25

e 26 de agosto passado, quando reunimos 250
colaboradores, em São Paulo/SP, no workshop
“Construindo Lideranças”, para o lançamento
da educação continuada, com o slogan “A
menor distância entre dois pontos é você”,
que abrange gerentes regionais, gerentes de
filiais, gerentes e supervisores operacionais de
toda a nossa Organização como multiplicado-
res do projeto, via web.

E a nossa gente também pode comemorar
com toda a Diretoria o aniversário dos nossos
35 anos de fundação no mesmo dia em que
celebramos o Dia do Motorista, que foi em 25
de julho passado, já que os nossos importan-
tes profissionais do volante atuam com toda a
dedicação em nosso dia a dia.

Nesta edição, destacamos a homenagem a
outro grande líder do TRC – Transporte
Rodoviário de Cargas –, o atuante transporta-
dor Denisar Arneiro, que também exerceu o
cargo de deputado federal. Do alto de seus 85
anos, com muita experiência e labuta, ele está
lúcido e ativo, dando conselhos aos mais jo-
vens, enquanto planeja realizar outra viagem
com a família.

Nossas ações de Responsabilidade Social
continuam sendo exercidas, como agora, na
Campanha do Agasalho, que contou com a
participação de vários colaboradores espa-
lhados pelo Brasil, das filiais de Araçatuba,
Araraquara, CAOB – Centro de Apoio Opera-
cional Braspress –, em Tamboré, Barueri; e os
da Cantareira e da Vila Maria; Bauru, Campi-
nas, Marília, Piracicaba, Presidente Prudente,
Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São
José dos Campos, São Paulo e Sorocaba, no
estado de São Paulo; Campos dos Goytacazes,
Macaé, Nova Friburgo e Resende, no Rio de
Janeiro; Belo Horizonte, Uberlândia e Ubera-
ba, em Minas Gerais; Maringá e Cascavel, no
Paraná; Uruguaiana, no Rio Grande do Sul; e
Chapecó, em Santa Catarina, que, juntos,
apoiaram a ação da COMJOVEM – Comissão
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de um posto da estrada. Se o motorista não ligava,
alguma coisa tinha acontecido e tínhamos que ir
atrás. Hoje tem rastreador, celular e rádio. Mas, a con-
corrência é muito maior; por isso, o dono tem que
controlar tudo. Você pode ver: as empresas de suces-
so têm os donos à frente.

BRASPRESS NEWS – E o que o senhor acha da
lei que regulamentou a profissão dos motoristas e
que impôs limites ao tempo de direção?

Denisar Arneiro – Eu sou a favor. Acho que as leis
têm contribuído para aumentar o conforto dos traba-
lhadores e também dos motoristas. É uma profissão
muito importante e que estava abandonada. Omoto-
rista trabalha muito e, muitas vezes, para dormir em
casa, trabalha o dobro da jornada e corre risco de se
acidentar ou de provocar morte e ferimentos em
outras pessoas. Eu sei que tem empresário que é con-
tra, mas acho que a lei vai pegar.

BRASPRESS NEWS – E o senhor começou a tra-
balhar cedo?

Denisar Arneiro – Aos 14 anos comecei como
contínuo no Banco Industrial Brasileiro, em Barra
Mansa/RJ. Entregava títulos, fazia cobranças e fiz o
curso de Contabilidade Bancária. Trabalhei dez anos
no mesmo emprego e costumava observar bem os
clientes. Os comerciantes depositavam dinheiro
todos os dias e pagavam os viajantes no período da
tarde. Muitas vezes eu tinha que ligar para eles cobri-
rem a conta, que ficara no vermelho, antes de fechar
a agência. Mas, tinha dois clientes que eram caminho-
neiros, João Camilo e Luiz Cotrim Moreira, que, toda
sexta-feira, vinham fazer depósito e, passados uns
oito meses, eles vinham retirar todo o dinheiro. Eu
insistia para que o deixassem no banco, rendendo
juros, mas eles tinham uma boa desculpa para esva-
ziar a conta: “Você conhece aquela casa amarela atrás
da pedreira? Eu vou comprá-la agora”. Então, eu pen-
sei: o negócio bom é caminhão.

BRASPRESS NEWS – E quando o senhor deci-
diu comprar seu primeiro caminhão?

Denisar Arneiro – Eu tinha 24 anos e o Banco
Industrial negociou a agência de Barra Mansa para o
Banco Predial do Estado do Rio de Janeiro e indeni-
zou todos os funcionários. A maioria usou a indeniza-
ção para comprar casa ou apartamento e continuou
trabalhando no banco. Eu recebi Cr$ 54mil, dei 50mil
de entrada num caminhão Studebaker alemão e
financiei 40 mil em dez parcelas de 4 mil, e comecei a
transportar produtos siderúrgicos para São Paulo; e,
na volta, trazia mercadorias para o comércio varejista
de Barra Mansa e região.

BRASPRESS NEWS – E era o senhor quem diri-
gia o caminhão?

Denisar Arneiro – Eu tive que contratar um
motorista chamado José Boa Morte, porque eu não
sabia dirigir. Mas, depois aprendi e, quando acabei de
pagar o caminhão, comprei outro e o dirigi durante
alguns anos. Em 1950 ou 1951, comprei o terceiro
caminhão e abri a Transportes Arneiro Ltda. E deixei
de ser carreteiro de transportadora e me credenciei
para negociar direto com a siderúrgica. Em 1954, já
tinha quinze caminhões; coloquei três empregados
como sócios minoritários, fechei a Arneiro e abri a
Sideral.

BRASPRESS NEWS – E o senhor fez algum
curso?

Denisar Arneiro – Fiz até o ginasial. A empresa
cresceu, me casei e tive três filhos: Dilson, Dalton e
Denisar Filho.

BRASPRESS NEWS – E seus filhos estudaram o
quê? Trabalharam na empresa?

Denisar Arneiro – O mais velho é doente; o
Dalton fez Administração de Empresas e tem uma
pousada em Angra dos Reis; e o mais novo é constru-
tor do “Minha Casa, Minha Vida”, em Barra Mansa. A

Cristina, filha de Terezinha, é dona de casa. Eles traba-
lharam, sim; mas, quando eu completei 65 anos e pro-
pus deixar a empresa a eles, não aceitaram, achavam
que não dariam conta. Então, eu decidi fechar. Na
época, a Sideral tinha 14 filiais, sendo dez com sede
própria, 187 caminhões Scania e era a quinta maior
empresa do país. Demiti e indenizei todos os funcio-
nários e fiquei com os imóveis das filiais. Com os
recursos da empresa, abri uma de factoring, mas
depois também fechei porque negociava com ami-
gos que não pagavam e eu tinha que entrar na justi-
ça contra eles e perdia a amizade.

BRASPRESS NEWS – E o senhor ainda dirige
carro?

Denisar Arneiro – Aos 80 anos parei de dirigir e
fiquei com ummotorista até que ele se aposentou, no

Precisa ter muita coragem e muita força de
vontade. Ter uma universidade também ajuda;
e o SEST/SENAT – Serviço Social do Transporte
e Serviço Nacional de Aprendizagem do
Transporte – dá uma grande contribuição
para a formação de motoristas e de
outras funções dentro da empresa.

“

“
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ENTREVISTA

D o alto de seus 85 anos de idade, Denisar
Arneiro está lúcido, ativo e à disposição do
setor. Ele caminha três quilômetros todos os

dias, faz ginástica duas vezes por semana, orientado
por personal trainer na academia do prédio em que
mora. E, de terça a quinta, passa seu tempo em Barra
Mansa/RJ, no escritório em que administra seus bens
imóveis e no apartamento que mantém na cidade.
Essa é a rotina do empresário Denisar Arneiro, que há
vinte anos encerrou as atividades de sua empresa, a
Sideral, uma das cinco maiores do Brasil, e passou a
administrar as finanças por meio de uma empresa de
factoring, mas que resolveu fechar também.

Com 85 anos de idade, Denisar e a esposa
Terezinha, com quem vive há 37 anos, viajam pouco.
“Há muitos anos não vou a São Paulo, nem frequento
os eventos do setor de transportes”. “Eu já viajei pelo
mundo todo; só à China fui quatro vezes e morei um
ano na Califórnia, nos Estados Unidos”. Agora, ele pre-
para uma viagem para os Estados Unidos com a
mulher.

Vivendo confortavelmente em um apartamento
de 400 m2, em frente ao mar, no Leme, Rio de Janeiro,
ele recebeu a Braspress News para uma longa entre-
vista, na qual lembrou com detalhes sua trajetória
como empresário, líder da classe dos transportadores,
deputado federal e secretário de Transportes do
governo do Estado do Rio de Janeiro.

BRASPRESS NEWS – Agora que o senhor está
com a vida mansa, faria tudo de novo?

Denisar Arneiro – Não me arrependo de nada.
Acho que escolhi o melhor meio de ganhar dinheiro
naquela época em que comecei minha vida empresa-
rial. Hoje a situação é completamente diferente e
muito mais difícil.

BRASPRESS NEWS – Em outras palavras, que
conselhos o senhor daria para um jovem empreende-
dor que queira ingressar na atividade de transportes?

Denisar Arneiro – Precisa ter muita coragem e
muita força de vontade. Ter uma universidade tam-
bém ajuda; e o SEST/SENAT – Serviço Social do
Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do
Transporte – dá uma grande contribuição para a for-
mação de motoristas e de outras funções dentro da
empresa. Hoje é mais difícil enfrentar a concorrência;
acho que o mercado está muito bem servido, mas
sempre haverá espaço para quem quer trabalhar. O
transporte é uma atividade muito intensa; tem que
gostar, tem que ter disposição para trabalhar 14 ou 16
horas por dia e não se aborrecer se for acordado de
madrugada para socorrer um caminhão quebrado ou
acidentado.

BRASPRESS NEWS – Mas, hoje a tecnologia
permite muito mais controles e as comunicações faci-
litam muito as operações.

Denisar Arneiro – De fato, nesse aspecto é
melhor. Antigamente, não havia meios de localizar
um caminhão. A gente esperava omotorista voltar; se
não voltasse, colocávamos alguém para procurar. Se a
rota era longa, ficávamos esperando um telefonema

DENISAR ARNEIRO: líder na
defesa dos transportadores

Coragem e muita
força de vontade
são os conselhos
do experiente
Denisar Arneiro

*Valdir dos Santos
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ENTREVISTA

ano passado. Agora, viajo
para Barra Mansa com
meu filho; e, aqui no
Rio, minha motorista é a
Terezinha.

BRASPRESS NEWS –
Como o senhor ingressou
na vida associativa?

Denisar Arneiro – O
mercado de transporte de
Barra Mansa tinha entre 16
e 18 empresas que pres-
tavam serviço para a
Companhia Siderúrgica
Nacional (CSN), de Volta
Redonda. Fizemos um mo-
vimento em favor da me-
lhoria do frete e decidimos
criar a Associação Profis-
sional das Empresas de
Transporte de Cargas de
Barra Mansa e Volta Re-
donda, e fui escolhido o
primeiro presidente, de
1962 a 1963.

BRASPRESS NEWS –
O senhor também foi pre-
sidente do SINDICARGA, o
Sindicato das empresas
do Rio e da Região Sul-
Fluminense?

Denisar Arneiro –
Sim, de 1966 a 1969, que
incorporou a associação
de Barra Mansa.

BRASPRESS NEWS – O senhor também criou o
Instituto Nacional de Transporte de Aço (INTRA)?

Denisar Arneiro – Sim, não havia uma regulamen-
tação para o transporte seguro das bobinas de aço e
havia muitos acidentes; nós desenvolvemos um
berço especial para as bobinas, o que foi aceito pelos
clientes, e os acidentes não ocorreram mais.

BRASPRESS NEWS – Daí para a NTC foi umpulo?
Denisar Arneiro – Ainda na Associação de

Barra Mansa, eu recebi um convite para participar
de um congresso internacional no Hotel Glória, no
Rio, e conheci o Orlando Monteiro, de quem ousei
discordar. Orlando achava que o transportador não
precisava entender de caminhão, nem de mecânica,
mas de transporte e de clientes. Eu acabava de che-
gar dos Estados Unidos, onde as empresas tinham
frota própria e oficina de manutenção; defendia a
mesma ideia dos americanos. Tivemos outras dis-

cordâncias, mas sempre tive muito respeito e
aprendi muito com Orlando Monteiro, que era pre-
sidente fundador da NTC, entidade que passei a fre-
quentar. Eu sucedi Agrário Marques Dourado na
presidência e deixei o cargo para meu vice, Oswaldo
Dias de Castro, ao me mudar com a família para os
Estados Unidos, por um ano.

BRASPRESS NEWS – Qual o objetivo dessa
mudança?

Denisar Arneiro – Queria que as crianças apren-
dessem bem inglês. Tinha bons gerentes na empresa
e resolvi ficar um ano na Califórnia. Voltei e deixei
meus filhos terminando o colégio por lá.

BRASPRESS NEWS – O senhor tambémgostava
de política partidária?

Denisar Arneiro – Fui filiado ao PTB em Barra
Mansa e sócio-fundador do MDB, depois PMDB local.
Em 1982 me candidatei a deputado federal e fui elei-
to para dois mandatos. Fui o único representante dos
transportadores na Constituinte de 1988 e consegui
aprovar a criação do SEST/SENAT contra a força e a
pressão da bancada da indústria. Consegui, também,
a aprovação de um projeto de minha autoria, que
estabeleceu tolerância de 5% nas balanças das rodo-
vias. Não cheguei a cumprir o segundomandato inte-
gral porque o governador Moreira Franco me convi-
dou para ser seu secretário de Transportes, cargo que
exerci até o final e ao qual nãome candidatei mais. Eu
estava cansado de ir toda semana a Brasília.

BRASPRESS NEWS – O senhor acha que o setor
deveria ter mais representantes no Congresso
Nacional?

Denisar Arneiro – Acho que sim, mas é preciso
gostar e ter disposição. Atualmente, o presidente da
CNT – Confederação Nacional do Transporte –, Clésio
de Andrade, é senador por Minas; e o Camilo Cola,
pelo Espírito Santo, embora eles representem mais o
setor de passageiros. Eu fiz a minha parte.

BRASPRESS NEWS – Agora o senhor quer des-
cansar?

Denisar Arneiro – Tenho uma rotina de trabalho.
Levanto-me entre 7h e 7h30, tomo o café e saio para
fazer caminhada na praia. Às terças, quartas e quintas
fico em Barra Mansa e caminho 800 metros até o
escritório, depois venho almoçar em casa; retorno
depois do almoço e, no fim da tarde, volto ao aparta-
mento a pé, que dá os mesmos 3 km no total. Às
segundas e sextas faço duas horas de ginástica e, nos
fins de semana, caminho na praia de novo.

BRASPRESS NEWS – E a saúde, vai bem?
DenisarArneiro – A pressão é normal e tomo uns

comprimidos para prevenir o mal de Alzheimer.

Denisar Arneiro
começou a atuar
nas entidades do
setor na década

de 60
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BRASPRESS:
Novo hub em Campo Grande/MS –

A
Braspress inaugurou ummoderno ter-
minal em Campo Grande, na avenida
Gury Marques, 7.401, no bairro Vila
Cidade Morena, para atender o cresci-
mento da demanda nos próximos

anos. Estrategicamente bem localizado, o empreendi-
mento seguiu omesmo padrão arquitetônico de qua-
lidade da Organização utilizado em terminais.

O novo hub, de 46.376 m², começou a operar no
dia 1º de julho passado e exigiu investimentos de cerca
de R$ 12 milhões, com recursos próprios, utilizados
desde a compra do terreno até a construção da obra.

Segundo Urubatan Helou, Diretor-Presidente da
Braspress, o novo hub foi planejado para atender o
aumento da demanda dos próximos anos, visto que o
estado de Mato Grosso do Sul atraiu várias empresas,

10 - BRASPRESS News

Novo terminal – Campo Grande

O hub de Campo Grande tem 44 docas

Recepção da filial
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Setor
administrativo

Novo hub em
Campo Grande

Ambiente clean
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Novo terminal – Campo Grande

com incentivos fiscais, gerando
grande desenvolvimento econô-
mico.

“Com isso, Campo Grande e
região atraíram várias lojas, espe-
cialmente no segmento de con-
fecções, onde atuamos com gran-
de participação de mercado; e
concentra setores como produtos
de informática, médico-hospitala-
res, farmácias de manipulação e
vários outros que se encaixam em
nosso perfil”, ele afirmou.

INVESTIMENTOS
CONSTANTES

Urubatan Helou destacou ain-
da que o novo terminal reforça a
estrutura operacional da Compa-
nhia e mostra que a Braspress con-
tinua investindo, na própria Orga-
nização, cada centavo que recebe.

“A infraestrutura aplicada em
Campo Grande é de primeiro
mundo e tem impressionado bas-
tante todos os clientes que tem
nos visitado, pois sempre temos
procurado oferecer um melhor
prazo para as entregas e coletas.
Além disso, estamos preparados
para atender o aumento do PIB

O novo hub foi planejado
para atender o aumento da

demanda dos próximos anos,
visto que o estado de Mato
Grosso do Sul atraiu várias
empresas, com incentivos

fiscais, gerando grande
desenvolvimento econômico.

Urubatan Helou

“

”
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lojas âncora, 4 megalojas e 50
novas opções de franquias em
diversos setores.

PREOCUPAÇÃO COM A
SUSTENTABILIDADE

AMBIENTAL

A área construída é de 18.676
m², sendo que o terminal dispõe
de 44 docas. No primeiro piso, em
960 m² funcionam a área adminis-
trativa, a sala de treinamento e um
posto da Secretaria da Fazenda do
Estado. No segundo piso, com 800
m², funcionam o gerenciamento

de riscos, seis dormitórios de
motoristas, sala de recreação e TV,
refeitório, cozinha, vestiários e
chapelaria.

Além disso, possui área de
lavagem, conservação e abasteci-
mento da frota, bem como sistema
de captação de águas das chuvas,
com capacidade de 450 mil litros
de água, que são utilizadas para a
lavagem de veículos, limpeza de
banheiros, áreas de pátio e jardim.

Funciona, ainda, um sistemade
tratamento de água que reaprovei-
ta a água utilizada após a lavagem
dos veículos; ou seja, há o reuso da
água para esse mesmo fim, mos-
trando que a filial está totalmente
adaptada a uma moderna susten-
tabilidade ambiental.

Ainda nesse sentido, a Braspress
contribuiu aindamais com omeio
ambiente, pois, recentemente,
providenciou o plantio de 500
mudas de árvores ornamentais
em Campo Grande, contemplan-
do três importantes vias da cida-
de: Avenida Mato Grosso, Rua
Marechal Rondon e Rua 15 de
Novembro.

O novo terminal atua com a
colaboração de 94 funcionários,
entre empregos diretos e indire-
tos, e dispõe de uma esteira auto-
matizada de aferição, proporcio-
nando maior velocidade e preci-
são na aferição de peso e cuba-
gem em 100% dos volumes que
passam pela filial.

A esteira proporciona
a aferição das Encomendas

Sala de
recreação
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Novo terminal – Campo Grande

nacional, que prevê amudança do
Brasil para a quarta economia
mundial nos próximos anos”, fina-
lizou Helou.

Por isso, as perspectivas de
crescimento da filial são excelen-
tes, levando-se em conta, tam-
bém, que, segundo pesquisa da
Target Market, Campo Grande
desponta no ranking das cidades
com maior potencial de consumo
no Brasil.

Tanto é que, em abril de 2013,
será inaugurado o terceiro shop-
ping da cidade: um grande em-
preendimento com 167 lojas, 10

A infraestrutura aplicada em Campo Grande é de
primeiro mundo e tem impressionado bastante todos
os clientes que tem nos visitado, pois sempre temos
procurado oferecer um melhor prazo para as entregas

e coletas. Além disso, estamos preparados para atender o
aumento do PIB nacional, que prevê a mudança do Brasil

para a quarta economia mundial nos próximos anos.
Urubatan Helou

“
”



São grandes as expectativas de crescimento,
já que agora temos a melhor infraestrutura de

Mato Grosso, permitindo-nos desenvolver nossas
operações com mais eficiência, qualidade
e agilidade; portanto, criando vantagens
competitivas no mercado”, ele explicou.

Urubatan Helou

“
”

A
Braspress inaugu-
rou outro moderno
terminal na região
Centro-Oestenomês
de julho passado.

Desta vez a cidade escolhida foi
Cuiabá, no Distrito Industrial, em
uma área total de 11.800 m², mui-
to bem localizada nas proximida-
des da importante Rodovia BR-364,
na rua E, nº 510.

DeacordocomUrubatanHelou,
Diretor-Presidente da Braspress,
foi montada uma infraestrutura
visando a ampliação e fortaleci-
mento dos negócios no estado de
Mato Grosso.

“São grandes as expectativas
de crescimento, já que agora
temos a melhor infraestrutura de
Mato Grosso, permitindo-nos de-
senvolver nossas operações com
mais eficiência, qualidade e agili-
dade; portanto, criando vanta-
gens competitivas no mercado”,
ele explicou.

Com uma área construída de
4.200 m² e terminal de 3.100 m²,
com 19 docas cross-docking, a
filial atua com 66 colaboradores,
entre diretos e indiretos.

Onovo terminal segueopadrão
adotado pela Organização, contan-
do com quatro dormitórios para
motoristas, com capacidade para 8
pessoas, restaurante com 200 m²,
sala de reuniões, escritório com 400
m², sala para gerenciamento de ris-
cos, sala para atuação da Secretaria
da Fazenda do Estado e área de
lazer, com quiosque e jardins.

Além disso, dispõe, ainda, de
mais um terminal auxiliar, com
300 m²; e de 100 m² para a área
administrativa.
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Novo terminal – Cuiabá

O novo terminal tem
11.800 metros quadrados

Novo terminal da
BRASPRESS em Cuiabá



“Já li diversos livros, grandes
best-sellers que tratam sobre
sucesso. Já li grandes livros que
tratam sobre a vida, a morte e o
fracasso; mas, nunca na minha
vida consegui ver um livro que
tratasse sobre a preguiça, e essa
foi sempre a tônica do nosso
negócio. O que tem que ser feito,
que se faça. Vamos fazer, vamos

enfrentar e vamos realizar! E foi
por isso que nós chegamos a
construir esta grande empresa.
Estou dizendo no sentido literal:
nós construímos, cada um de nós
construiu, colocou um tijolo para
construir este colosso de empresa
chamada Braspress”, afirmou ele.
Helou destacou, ainda, que

cada um dentro da sua área, res-

em um café da manhã, em diver-
sas filiais.
Em São Paulo, toda a Diretoria

da Braspress esteve presente no
evento realizado pela manhã; e o
primeiro a falar foi o Diretor-
Presidente, Urubatan Helou, que
lembrou o ano de 1977, ano de
fundação da empresa, e fez ques-
tão de destacar o seguinte:

no Dia do Motoristano Dia do Motorista
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N
o dia 25 de julho pas-
sado foi comemora-
do, em todo o Brasil,
o Dia do Motorista, e
a Braspress aprovei-

tou a data para homenagear os
profissionais do volante e, ao
mesmo tempo, comemorar os 35
anos de sucesso da Organização,
festejando as duas datas juntas,

Comemorações

Braspress festeja seus 35 anosBraspress festeja seus 35 anos

Urubatan Helou, Diretor-Presidente da
Braspress, agradeceu a cada colaborador
pelos 35 anos da Organização
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mos aquela estampa de coração,
é para dizer o seguinte: o sangue
que pulsa nas veias de uma
empresa de transporte como a
Braspress é o sangue de gente, é o
sangue de pessoas, é o sangue da
nossa gente!

Muito obrigado pelos 35 anos
que estamos comemorando, e
espero reencontrá-los daqui a 35
anos, quando nós estivermos
comemorando os nossos 70 anos.
Sabem por que isso é possível?
Isso é muito possível sim, porque
há 35 anos, quando nós funda-
mos esta empresa, nós olhávamos
para uma pessoa que… hoje ela
está aqui me olhando, que é a
Romilda. A Romilda estava há 35
anos quando este negócio come-
çou na Rua São Quirino, n° 50; e
daqui a 35 anos quero olhar para
milhares de Romildas, quero con-
templar o semblante de milhares
de Romildas, para que nós possa-
mos dizer que estamos construin-
do uma história quase que secular
na indústria de transportes do
Brasil. Parabéns! Parabéns a nós,
que construímos um case de

dinheiro. As pessoas precisam do
dinheiro para fazer a sua manu-
tenção familiar, para cumprir o
seu compromisso; mas, nós todos
também trabalhamos no sentido
de realizar, de fazer bem feito, de
fazer com responsabilidade, de
fazer com que as coisas possam
efetivamente produzir. E quando
você estiver falando para o seu
vizinho que você trabalha na
Braspress e olhar para você e falar:
‘eu conheço essa empresa; essa
empresa é uma empresa que exis-
te já há 70 anos’ – e isso nós
vamos ouvir daqui a 35 anos.
Muito obrigado, gente, bom tra-
balho para vocês!”, finalizou, na
ocasião.

O MESMO ENTUSIASMO

O Diretor Vice-presidente,
Milton Domingues Petri, também
falou na comemoração, dizendo
que aquele era um dia especial:
“Nós comemoramos, hoje, o Dia
do Motorista e o aniversário da
Braspress; por isso, é umdiamuito
gratificante. Omotorista é o trans-
portador que transporta as enco-
mendas de nossos clientes e
merece toda a nossa homena-

sucesso, construímos uma histó-
ria de sucesso; e espero que cada
dia mais cada um de nós possa ter
orgulho daquilo que nós estamos
construindo. Às vezes as pessoas
imaginam o seguinte: que nin-
guém trabalha somente pelo

Colaboradores da Aeropress, ao lado do
Gerente Nacional de Operações, Ariovaldo Minhoto

Da esquerda para a direita: Luiz Carlos Lopes (Diretor de Operações);
Giuseppe Lumare Júnior (Diretor-Comercial); Giuseppe Coimbra (Diretor
Administrativo-Financeiro) e Milton Braga (Controller)
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pondendo por aquilo que faz,
colocou um tijolo na construção
dessa grande obra. “Mas eu não
quero falar com vocês somente do
passado, quero dizer a vocês dos
próximos 35 anos; e quero dizer
que pretendo estar lá, falando
para vocês, e gostaria que vocês
estivessem lá também, me ouvin-
do”, acrescentou, referindo-se ao
futuro da Organização e aos pla-
nos de inauguração de mais filiais.

Dentre esses planos, referiu-se
à recente compra de um terreno
na cidade de Novo Hamburgo, no
Rio Grande do Sul, onde a
Organização construirá o maior

terminal de encomendas local
para atender o mercado calçadis-
ta, que representa de 9% a 10%
dos negócios da Braspress.

Também fez referências ao ter-
minal de Santa Maria, no estado
gaúcho, que será inaugurado em
breve: “Inauguraremos, no meio
do estado do Rio Grande do Sul, lá
no centro do estado, um terminal
na cidade de Santa Maria, com
20.000 e poucos m², que vai nos
dar uma agilidade de distribuição
jamais vista no estado. Todas as
cargas do interior para o interior
do estado gaúcho nós atendere-
mos em 24 horas e ganharemos
mais 24 horas de cargas que saem
de São Paulo, do Rio de Janeiro e
de Belo Horizonte, destinadas a
esse mesmo interior, ganhando
mais 24 horas de prazo”.

INDÚSTRIA DE GENTE

Urubatan Helou também fez
questão de destacar a importân-
cia da participação dos colabora-
dores no negócio da Organização:
“Duas coisas que eu estou dizen-
do para vocês que são fundamen-
tais, que não são commodities,
que não é prédio, que não é cami-
nhão, que não é software, que

não é processo; é foco do negócio
e a nossa gente. Pessoas nós não
compramos. Nós somos uma
indústria de transformação; nós
transformamos pessoas em pro-
fissionais da melhor qualidade;
nós formamos ajudantes em
tecnólogo de eletrônica; como
agora, que acabamos de formar
uma turma para que possam efe-
tivamente crescer na escala pro-
fissional”, destacou, relembrando
uma frase do Diretor de Opera-
ções, Luiz Carlos Lopes.

Outro ponto abordado foi o
salário pago a cada umdos colabo-
radores, que é pago com o dinhei-
ro dos clientes. Então o Diretor-
Presidente aproveitou, mais uma
vez, para agradecer a colaboração
de cada um.

“É com esse dinheiro que vem
dos nossos clientes, fruto da
comercialização que fazemos lá
fora; e, sobretudo do trabalho dos
nossos motoristas e ajudantes,
que diuturnamente ou estão no
cliente fazendo uma coleta, ou na
porta do cliente fazendo uma
entrega; ou durante a noite, trans-
ferindo as encomendas de uma
cidade para a outra. Portanto,
posso dizer que somos um time
de vencedores. E quando nós cria-

Já li diversos livros, grandes
best-sellers que tratam sobre
sucesso. Já li grandes livros que
tratam sobre a vida, a morte e o
fracasso; mas, nunca na minha
vida consegui ver um livro que
tratasse sobre a preguiça, e essa
foi sempre a tônica do nosso

negócio. O que tem que ser feito,
que se faça. Vamos fazer, vamos
enfrentar e vamos realizar! E foi
por isso que nós chegamos a
construir esta grande empresa.
Estou dizendo no sentido literal:
nós construímos, cada um de nós
construiu, colocou um tijolo para

construir este colosso de
empresa chamada Braspress.

Urubatan Helou

“

”

Milton Petri, Diretor Vice-Presidente, disse que o entusiasmo
da Diretoria continua o mesmo do início da Braspress



BRASPRESS News - 23

Colaboradores de Campo Grande na comemoração que contou com
presença do Gerente Regional, Neurivan Ferreira (terceiro à esquerda)

Colaboradores da filial

de Novo Hamburgo

Gerente Regional do Ceará e Piauí, Márcio Ribeiro (primeiro
à esquerda), ao lado dos colaboradores de Fortaleza
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gem”, destacou ele; mencionando,
ainda, que não existe uma gratifi-
cação maior do que um bem
social de criar empregos, criar ini-
ciativa de gerir um negócio, criar
um negócio para poder dar
emprego.

Por isso mencionou, ainda,
que queria agradecer a coopera-

ção de cada colaborador, que
acreditou e que continua acredi-
tando no projeto Braspress, proje-
to este que começou há 35 anos e
que continua crescendo com a
abertura de novas filiais.

“Quero agradecer a todos e
dizer que continuamos com o
mesmo entusiasmo de quando

“Quero agradecer a todos e dizer que
continuamos com o mesmo entusiasmo de
quando nós abrimos a primeira filial, a

nossa segunda filial, a terceira, a quarta…
esse mesmo entusiasmo com que hoje

nós estamos aqui reunidos e com
o qual escolhemos comemorar o dia

do aniversário da Braspress.
Milton Petri

“
”

nós abrimos a primeira filial, a
nossa segunda filial, a terceira, a
quarta… esse mesmo entusiasmo
com que hoje nós estamos aqui
reunidos e com o qual escolhe-
mos comemorar o dia do aniver-
sário da Braspress. É uma história
de 35 anos, com o mesmo entu-
siasmo, como o do exemplo que
temos hoje, aqui, de nossa cola-
boradora Romilda, nossa funcio-
nária número 1, a primeira pessoa
que esteve conosco e que conhe-
ce a nossa história, tudo o que
aconteceu, e que continua conos-
co”, acrescentou.

Depois, finalizando, disse:
“Vocês não sabem a nossa satisfa-
ção, de todos nós aqui, principal-
mente do Urubatan, que é o
nosso eterno líder; do entusias-
mo, da satisfação quando a gente
constrói um terminal ou, então,
cria uma nova divisão; da satisfa-
ção de ter uma única finalidade,
de chegar num dia como hoje e
estar aqui com vocês. Isso repre-
senta muito para nós e desejamos
a todos vocês um bom dia. Mais
uma vez, obrigado!”

Em Brasília, os colaboradores da filial
festejaram a data com a presença
da gerente, Edilene da Costa (à direita)
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Colaboradores da filial de Goiânia

O Gerente de

Jaraguá do Sul,

Vicente Lezhuld,

ao lado de
sua equipe

Márcio Martins, gerente de Londrina, ao centro,
rodeado pelos colaboradores da filial

Gerente Regional
do Triângulo
Mineiro, Carla
Gomes (à direita)
e colaboradores
de Uberlândia
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Gerente Dario

Gomes (primeiro
à direita),

ao lado dos
colaboradores

da filial de
Poços de Caldas

Colaboradores da filial de Contagem, na Grande Belo Horizonte

Em Araraquara, filial gerenciada por Antonio Eduardo,
a alegria e a descontração marcaram a festa

Gerente Regional
de Santa Catarina,

Gilmar Bona, em pé
discursando aos

colaboradores
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Gerente de Presidente Prudente, Eduardo Freitas
(terceiro à direita), ao lado da equipe da filial

Colaboradores da filial de Salvador

Equipe da filial de Uberaba

Colaboradores da

filial de Maringá



contemporâneo; o que gera satis-
fação no trabalho; delegação de
poderes de decisão; conceitos de
liderança; qual o papel do líder na
Organização; o que requer uma
liderança; como desenvolver e
gerenciar os processos de lide-
rança; competências da lideran-
ça; tipos de líder; e o que separa
um líder de um chefe, entre
outros temas.

“Grandes líderes não criam
seguidores, mas outros líderes;
por isso, todos aqui têm que pen-
sar que esse programa está se ini-
ciando, mas que não tem fim, pois
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“Acho que o verdadeiro segre-
do de nossa união é o respeito
que existe entre nós e as respon-
sabilidades que temos com o
negócio Braspress, porque é com
esse espírito que chegamos até
aqui e espero continuar assim,
com essa boa administração, com
responsabilidades e comprometi-
mento”, destacou Petri.

Ele mencionou ainda as ferra-
mentas que a Organização adota-
rá, via web, para nivelar o conheci-
mento de todos: “Agora, com a
contribuição da web, adotaremos
uma capacitação continuada das
nossas equipes”, finalizou.

O Diretor Comercial Giuseppe
Lumare Júnior (Pepe) abordou o
tema ‘’A visão da Braspress sobre o
mercado’’. Iniciando sua apresen-
tação, primeiramente agradeceu a
Deus e também ao Sr. Urubatan
Helou pelos 25 anos de convivência
na administração da Organização.

Depois, abordou o crescimen-
to do país e da Organização, deta-
lhando brilhantemente sua visão
do negócio Braspress e do merca-
do de transportes.

Já o Diretor de Operações,
Luiz Calos Lopes, aproveitou a
oportunidade para agradecer a
convivência com os fundadores
da Organização; e, em seguida,
abordou a importância do líder
na operação, mostrando a função
psicológica do trabalho; o cenário

os resultados dependem da forma
com que cada um irá exercer sua
liderança. Precisamos do engaja-
mento de todos nesse processo”,
destacou Luiz Carlos.

OUTROS PALESTRANTES

Rodrigo Paiva, da Ampla
Educação, foi outro palestrante do
evento, mostrando as tecnologias
digitais como soluções para a edu-
cação corporativa. Na palestra inti-
tulada“Apresentando a plataforma
web”e “A plataforma web na práti-
ca”, foi divulgado o novo cenário
em que a Organização foi inserida,
na capacitação continuada.

Juliana Petri, Gerente de
Automação, apresentou um fluxo-
grama das etapas que constituem
o processo operacional, o modo
adequado de desenvolvê-las e
como cada gerente e/ou supervi-
sor poderá desempenhar seu
papel com seus colaboradores,
para que cada etapa seja cumpri-
da com sucesso.

No workshop“O gestor na prá-
tica”, Ariovaldo Minhoto, Gerente
Nacional de Operações, mostrou
as características desejáveis para
se encarar as novas mudanças na
Braspress, focando a missão, visão
e valores da Organização.

José Gentil Capolupo, Gerente
Nacional de Distribuição, mostrou
a importância de se trabalhar em
equipe, apontando as diferenças
entre grupos e equipes no am-
biente de trabalho.

O Gerente de Estratégia de
Operações, Marco Aurélio Cipullo,
abordou o conceito de satisfação
para o cliente, de modo a encon-
trar o ponto ideal que se aproxime
da incansável busca por seu
encantamento. Além disso, desen-
volveu a questão da qualidade
para o cliente e como agir para
satisfazê-lo.

No final, na apresentação “Re-
flexões Estratégicas”, ministrada por
Luiz Carlos Lopes, foramdivulgados
vídeos sobre a realidade logística
operacional da Organização.

Cerca de 250 colaboradores participaram do workshop

Milton Petri, Diretor
Vice-Presidente, lembrou
da importância do
comprometimento
de cada colaborador
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BRASPRESS realiza encontro
“Construindo Lideranças”

U
m extenso workshop
foi realizado pela
Braspress, com o te-
ma “Construindo Li-
deranças”, dentro do

lançamento do programa de
capacitação continuada, reunindo
cerca de 250 pessoas de todo o
Brasil. O evento aconteceu nos
dias 25 e 26 de agosto passado no
auditório do SETCESP – Sindicato
das Empresas de Transportes de
Carga de São Paulo e Região – em
São Paulo/SP.

Estiveram presentes todos os
Gerentes Regionais, Gerentes de
Filiais, Gerentes e Supervisores
Operacionais, que puderam ouvir
as explanações da Diretoria e dos
Gerentes da Organização.

O primeiro a falar foi o Diretor-
presidente da Braspress, Urubatan
Helou, que fez referência ao tema
da campanha, “A menor distância
entre dois pontos é você”, mencio-

nando que cada colaborador deve
se conscientizar acerca de sua
atuação e como um verdadeiro
gestor deve agir para ser um mul-
tiplicador do projeto.

“Nosso sonho de construir a
Braspress está materializado, mas
é preciso continuar sonhando,
assim como no passado; temos
que sonhar para construir o futu-
ro, e sempre com uma padroniza-
ção de processos e procedimen-
tos, perseguindo a qualidade”, afir-
mou, lembrando-se do telex e dos
rádios transmissores que a Or-
ganização utilizou no início de
suas atividades.

Urubatan Helou mencionou,
ainda, que continua trabalhando
por amor ao que faz, assim como
em 1977, a partir de uma iniciati-
va muito humilde. Ele busca oti-
mizar, a cada novo dia, os proces-
sos padronizados da Organização
– desde a unitização das enco-

mendas com etiquetas coloridas
de anos atrás, depois passando
pelo SORTER – Sistema Automa-
tizado de Encomendas –, códigos
de barra, cubagem e outros, sem-
pre visando a qualidade dos servi-
ços prestados.

“Cada um trabalha por si pró-
prio e porque precisa manter a sus-
tentação de sua família, mas tem
responsabilidades com a Braspress;
por isso, tem que aproveitar esta
oportunidade de capacitação que
estamos oferecendo para ser trans-
formado em investimento, e não
em custo”, acrescentou.

Deixando uma mensagem fi-
nal, citou sua visão pessoal: “Não
paute sua vida nem sua carreira
por dinheiro. Ame seu trabalho ou
o seu projeto, persiga em fazer o
melhor, seja FASCINADO PELO
REALIZAR, que o dinheiro, que é o
elemento principal de tudo isso,
virá como consequência.

Já vi grandes filmes e li best-
sellers sobre tristeza, tragédia e
fracasso, mas jamais encontrei,
por mais medíocre que seja,
nenhuma obra que verse sobre o
ócio e a acomodação.

NÃO JOGUE FORA A OPORTU-
NIDADE DE TER VIVIDO”, encerrou,
agradecendo a todos e citando
“que nada é tão bom que não
pode ser melhorado”. Depois se
despediu dos presentes.

RESPONSABILIDADES COM
O NEGÓCIO BRASPRESS

Também falou aos presentes o
Diretor Vice-presidente, Milton
Domingues Petri, lembrando-se
de quando conheceu Urubatan
Helou e o respeito e admiração
que os une até hoje.

Urubatan
Helou,

Diretor-
Presidente,

citou que
‘’nada é tão

bom que não
pode ser

melhorado’’



no segmento e garante a satisfa-
ção demilhares de clientes atendi-
dos no Brasil e no exterior.

Com desempenho favorecido
por localizações privilegiadas e
logística impecável, utilizando
equipamentos importados, de últi-
ma geração, e com frotas e maqui-
nário próprios, conta com um
setor de metalurgia responsável
pela produção e manutenção de
máquinas, moldes e equipamen-
tos para transporte e montagem.

Parcerias com universidades e
centros de pesquisa garantem um
intercâmbio de conhecimentos e
ampliam as tecnologias aplicadas
pela empresa.

HISTÓRIA DA CASSOL

Em1958 foi criada aMadeireira
Cassol, fundada por Ernesto Cassol
e filhos. Com sede nomunicípio de
São José/SC, a empresa começou
sua atuação na extração, benefício
e comercialização de madeira.
Com consciência ecológica e preo-
cupação com o meio ambiente, a
empresa desenvolve, de forma
paralela, um grande projeto de
reflorestamento e beneficiamento
de madeira. Em 1961, inicia-se a
fabricação de esquadrias e comér-
cio de madeiras, em geral.

A partir de 1963, dá-se início a
um programa de exportações; e,
em 1965, a Cassol atinge os mer-
cados da Argentina e Europa.
Depois, adquire uma área de 120
mil m² em Florianópolis e instala
uma unidade industrial na capital
catarinense.

A expansão das atividades da
empresa indicava cada vez mais a
necessidade de se conquistar
novas oportunidades de negócios;
e, em 1967, a empresa decide
apostar no ramo de materiais de
construção nas cidades de São
José e Florianópolis/SC, iniciando a
construção de um depósito e uma
loja para a distribuição de madeira
e materiais de construção.

Com o milagre econômico, os
investimentos não param e, em
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Braspress, confirma que essa par-
ceria é duradoura. “Mantemos um
bom relacionamento e sempre
fomos atendidos dentro do prazo
necessário para a execução de
nossos terminais de carga, e com a
qualidade necessária”, afirmou ele.

O MAIOR COMPLEXO DE
PRÉ-FABRICADOS DA

AMÉRICA LATINA

De pioneira na região Sul, a
Cassol se transformou no maior
complexo industrial de pré-fabrica-
dos da América Latina. Possui apro-
ximadamente 120 mil m² de área
coberta nas fábricas do Paraná,
Santa Catarina, Rio Grande do Sul,
Rio de Janeiro e São Paulo, repre-
sentando uma capacidade de pro-
dução superior a 20milm3 pormês,
o equivalente a 2.000 carretas.

Com foco na verticalização, a
Cassol reforça sua posição de líder

1975, é fundada a Kobrasol Em-
preendimentos Residenciais, deci-
siva na realização das metas e
objetivos traçados pelo grupo.
Após o conhecimento de novas
tecnologias no exterior, em 1976 a
Cassol ingressa no ramo de pré-
fabricados, inaugurando sua pri-
meira fábrica em São José/SC.

Visto que o pré-fabricado atin-
giu excelentes resultados, poste-
riormente a Cassol Pré-fabricados
inaugura, em 1991, a fábrica de
Curitiba/PR, que hoje é amatriz do
grupo; em 1995, funda a fábrica de
Porto Alegre/RS; no ano de 2001, a
fábrica do Rio de Janeiro; e, em
2008, a fábrica de São Paulo/SP.

Atualmente, está em fase de
finalização da nova fábrica em
Santa Catarina, na cidade de
Governador Celso Ramos.

DIFERENCIAIS OFERECIDOS
AO MERCADO

A Cassol Pré-fabricados possui
uma equipe técnica especializada
que oferece as melhores soluções
aos clientes, bem como o acompa-
nhamento integral na montagem
das estruturas. Além do corpo téc-
nico próprio, mantém parcerias
com os melhores escritórios de
engenharia, cálculo e arquitetura
do país, para dar o suporte neces-
sário a qualquer tipo de projeto.

Com instalações amplas e
estruturas modernas, mantém um
sistema integrado de abasteci-
mento, com laboratórios computa-
dorizados para a análise do desem-
penho de peças em escala real.

É sócio-fundadora da Associa-
ção Brasileira de Construção In-
dustrializada de Concreto, atuan-
do como membro do comitê de
revisão da nova norma brasileira
de estruturas pré-fabricadas. Por
isso, vem participando ativamente
do programa de qualidade especí-
fico para o setor, o “Selo de Ex-
celência ABCIC”, desde o seu de-
senvolvimento à manutenção da
certificação de suas fábricas.

Em Araucária/PR mantém um

A fábrica do Rio de Janeiro
(no alto à esquerda) e o

Diretor Comercial da
Cassol, Aguinaldo Mafra

Júnior (ao lado)

Série “Parcerias”

Cassol Pré-fabricados,
parceira da Braspress

D
ando prosseguimento
à série “Parcerias”, o
Diretor Comercial da
Cassol Pré-fabricados,
Aguinaldo Mafra Jú-

nior, foi entrevistado para contar
como a parceria com a Braspress
vem sendo realizada, com sucesso,
há mais de 10 anos.

Segundo Aguinaldo Mafra Jr.,
o relacionamento tem sido provei-
toso para ambas as empresas,
havendo sempre um clima de par-
ceria e confiança. “As negociações

são feitas com minha colaboração
e da do Gerente da Cassol, Vitor
Hugo Deuner. Negociamos direta-
mente com o Diretor Adminis-
trativo-financeiro da Braspress,
Giuseppe Coimbra, que conduz
com maestria a negociação pro-
veitosa para ambas as empresas”,
explicou Mafra Jr.

O Diretor Comercial da Cassol
disse ainda que a empresa preza
muito o cumprimento dos prazos
acordados e a qualidade dos pro-
dutos fabricados.

“Nos últimos seis anos, fomos
indicados cinco vezes como a
melhor empresa do ano pela con-
ceituada revista Construção, da
editora Pini. Também possuímos o
Selo de Qualidade da ABCIC –
Associação Brasileira de Constru-
ção Industrializada de Concreto –,
o que garante essa qualidade,
uma vez que a classificação é feita
regularmente”, acrescentou o exe-
cutivo da Cassol.

Giuseppe Coimbra, Diretor
Administrativo-financeiro da



laboratório central, que, além de
dar suporte aos laboratórios das
outras unidades, atua em Pesquisa
e Desenvolvimento (P&D), de
forma integrada, com os proces-
sos de produção e projetos.

Todos os procedimentos da
organização, desde a industrializa-
ção até a entrega efetiva da obra
fazem parte de um departamento
de gestão integrado. Com uma
logística privilegiada e grande
capacidade produtiva, a Cassol
garante o cumprimento do crono-
grama da obra.

SOLUÇÕES TÉCNICAS

� Maior durabilidade devido à
redução de patologias e dos custos
de manutenção;

� Regularidade dimensional –
garantia dimensional, resultando
em grandes reduções de custos em
outras etapas da obra;

� Versatilidade – soluções
arquitetônicas personalizadas;

� Normalização – o uso de nor-
mas técnicas para o setor, garantin-
domaior qualidade estrutural e uni-
formidade;

� Resistência ao fogo – elevada
resistência ao fogo, tornando os
prêmios de seguro reduzidos em
relação a outros sistemas indus-
trializados;

� Soluções/Sistemas – possibili-
dade de integração entre os diferen-
tes sistemas construtivos.

GRUPO CASSOL

Além do pré-fabricado de con-
creto, as empresas do grupo
Cassol englobam um conglomera-
do de empreendimentos, que
atua em diferentes ramos:

CASSOL CENTERLAR: uma rede
de lojas especializadas no comér-

cio de materiais de construção e
decoração que oferece mais de 45
mil itens em11 unidades instaladas
nos estados do Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e Paraná, sendo a
maior rede de lojas do Sul do Brasil.

KOBRASOL: criada em 1975, a
Kobrasol Empreendimentos Imo-
biliários é responsável por diver-
sos projetos residenciais e comer-
ciais em Santa Catarina. Com sede
em São José, responde por obras
como a do Beiramar Shopping, em
Florianópolis, e o complexo em-
presarial São José da Terra Firme.

CASSOL REFLORESTAMENTO:
mantendo sua vocação inicial,
continua atuando nos segmentos
de reflorestamento e beneficia-
mento de madeira. Com fazendas
próprias no estado de Santa
Catarina, atende os mercados in-
terno e externo.
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Além do
pré-fabricado

de concreto, as
empresa do Grupo

Cassol atuam
em outras áreas



A COMJOVEM – Comissão dos Jovens Empresários do
SETCESP (Sindicato das Empresas de Transportes de
Carga de São Paulo e Região) – organizou, pelo segundo

ano consecutivo, a Campanha Nacional do Agasalho, que teve a
colaboração da Braspress.

A coordenação da comissão e seus integrantes prepararam a
coleta dos agasalhos em diversos pontos do país, com o objetivo
de ajudar as pessoas carentes no inverno.

Participaram da campanha as seguintes filiais da Braspress es-
palhadas pelo Brasil: Araçatuba, com 33 peças; Araraquara, 50;
CAOB (Centro de Apoio Operacional Braspress) – Tamboré/Barueri,
27; Bauru, 69; Campinas, 226; CAOB Cantareira, 20; Marília, 51;
Piracicaba, 20; Presidente Prudente, 99; Ribeirão Preto, 227; São
José do Rio Preto, 15; São José dos Campos, 15; São Paulo, 75;
Sorocaba, 23; CAOB Vila Maria, 229, no estado de São Paulo; Cam-
pos dos Goytacazes, 20; Macaé, 11; Nova Friburgo, 16; Resende, 24,
no Rio de Janeiro; Belo Horizonte, 220; Uberlândia, 21; Uberaba,
450, em Minas Gerais; Maringá, 201; Cascavel, 5, no Paraná;
Uruguaiana, 35, no Rio Grande do Sul; e Chapecó, 55, em Santa
Catarina, totalizando 2.237 peças.

Representantes da COMJOVEM nos estados de Minas Gerais,
Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina realiza-
ram as entregas das doações em instituições de caridade das
regiões. Em Belo Horizonte, as doações foram feitas ao Projeto
Assistencial “Novo Céu”; os agasalhos recolhidos em Chapecó/SC
foram entregues na cidade de Videira/SC para a entidade Cáritas
Brasileira – Regional Santa Catarina; e, no Rio de Janeiro, as doa-
ções foram entregues ao orfanato “Santa Rita de Cássia”, em Jaca-
repaguá, zona Oeste da cidade.

Já no estado de São Paulo, o SETCESP e outras empresas asso-
ciadas ao Sindicato também se dispuseram a parti-
cipar. E, juntamente com as doações da Braspress,
conseguiram arrecadar mais de 1.500 peças, entre
agasalhos, sapatos e acessórios.

As doações foram entregues no dia 30 de julho
passado pelos integrantes da COMJOVEM,
Tayguara Helou, Juliana Petri e Ciro César da Costa,
na sede da Escola de Samba Unidos de Vila Maria,
importante centro comunitário que realiza ações
sociais e ajuda grande parte dos moradores do
bairro da Vila Maria e imediações.

Na ocasião, foram recepcionados pelos
Diretores do Departamento Social da Escola,
Marcos Roberto da Silva e Izabel Galvão, que distri-
buíram os agasalhos entre as seguintes institui-
ções: Clube Escola CDC“Lauro Megale”, Associação
Atlética “Serra Morena”, Lar Nefesh e também para
o Projeto Social “Vila Maria, Um Caso de Amor”,
coordenado pela própria diretoria da escola.

COMJOVEM e Braspress: unidas
na Campanha do Agasalho
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Doações entregues no Rio de Janeiro com a
presença de Tânia Regina de Moura, Gerente

Administrativa-Financeira da filial

Doações entregues em Uberlândia com a
presença da Gerente Regional do Triângulo

Mineiro, Carla Gomes M.Tavares

Doações de São Paulo, entregues para a Escola de Samba
Unidos de Vila Maria, pelos integrantes da COMJOVEM,

Tayguara Helou, Juliana Petri e Ciro César da Costa.
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Setenta e cinco cadeiras de rodas e mais 8 volumes foram trans-
portados solidariamente pela Braspress para o Rotary Club de Brasília
Lago Sul, no mês de agosto passado, de São Paulo para o Distrito

Federal.
O coordenador do Banco de Cadeiras de Rodas do Rotary Club, Jordivar

Filgueira, agradeceu a colaboração da Organização pela cortesia do trans-
porte das cadeiras.

“Valeu, Braspress! Agradecemos pela parceria.
Distribuímos as cadeiras para crianças carentes
portadoras de necessidades especiais das comunida-
desdoDistritoFederaleentorno, inclusivedascidades
de Ceilândia e Samambaia”, explicou o coordenador.

Braspress transporta para o
Rotary Club de Brasília/DF

Mais 16 volumes, contendo 190 cobertores,
foram transportados solidariamente pela Braspress
de São Paulo/SP para Uberaba/MG, para atender as
seguintes instituições: Lar de Caridade“Hospital do
Fogo Selvagem”, Grupo Espírita da Prece de Chico
Xavier, Casa de Auxílio do Centro Espírita “Aurélio
Agostinho” e Casa de Auxílio e Hospital do Centro
Espírita “Pedro e Paulo”, no mês de junho passado.

Carlos Borges, um dos coordenadores da arre-
cadação dessas doações, agradeceu a colabora-
ção da Organização. “Deixo registrados meus sin-
ceros agradecimentos àqueles que estiveram
envolvidos de perto nessa campanha, em espe-
cial ao Sr. Urubatan Helou, Diretor-Presidente da
Braspress, que não somente autorizou a retirada
dos donativos em São Paulo, como também
orientou o encaminhamento dos mesmos a
Uberaba, disponibilizando seus terminais de
carga e seus prestativos colaboradores no auxílio
do remanejamento dos donativos e entrega às
instituições mencionadas”, ele declarou.

Mais transporte
solidário para
Uberaba/MG

No dia 25 de agosto passado, a Braspress participou do McDia
Feliz, apoiando a loja do McDonald’s do shopping Frei Caneca.
Todo o recurso financeiro arrecadado com a venda de sanduí-

ches Big Mac foi destinado ao GRAACC – Grupo de Apoio ao Adoles-
cente e à Criança com Câncer –, uma das maiores instituições do país
engajadas no combate ao câncer infantojuvenil.

João Carlos Ozílio, Gerente Nacional de RH, esteve presente na loja,
juntamente com sua filha, Isabela, de 5 anos, para prestigiar a ação:
“Apoiando uma loja nesta campanha, estamos colaborando com uma
grande causa. O objetivo é que possamos sempre juntar nossas forças
para ajudar a combater o câncer entre os jovens e as crianças”, finalizou
o gerente.

Braspress participa do

McDia Feliz 2012

João Ozílio,
Gerente Nacional
de RH, marcou
presença na loja
apoiada pela
Braspress, ao lado
da filha Isabela,
de 5 anosLuiz Alberto

Abreu (à direita),
gerente da filial
de Uberaba,
ao entregar as
doações para a
senhora Ivone
Aparecida Vieira
da Silva, do
Hospital do
Fogo Selvagem

Jordivar Filgueira, coordenador do
Banco de Cadeiras de Rodas do Rotary
Club (à direita) e Edilene da Costa,
gerente da filial de Brasília, junto de
seus colaboradores
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AV Semana do Meio Ambiente, realizada pela
Câmara Municipal de Uberlândia/MG, contou
com a participação da Braspress. O evento, reali-
zado entre os dias 1 e 6 de junho passado, no
Parque Siquierolli, teve o objetivo principal de
mobilizar toda a comunidade escolar e universitá-
ria acerca da importância de se conscientizar
sobre as questões ambientais, além da melhoria
da qualidade de vida da população.

A Braspress foi representada, na ocasião, pela
Gerente Regional do Triângulo Mineiro, Carla
Gomes deMendonça. “Mostramos para a comuni-
dade uberlandense nossos dois veículos, que
mostram nossa preocupação com a sustentabili-
dade ambiental: o ECO BRASPRESS 1 – veículo de
controle móvel de emissão de poluentes da nossa
frota; e o ECO BRASPRESS 2 – veículo movido a
gás natural”, explicou Carla.

O vereador Hélio Ferraz Baiano, presidente da
Comissão de Legislação e Justiça, também esteve
presente no evento e destacou a importância da
participação da Braspress.

“É muito importante que a nossa comunida-
de veja o que a Braspress vem realizando para a
preservação domeio ambiente e da qualidade do
ar que respiramos, pois ela é uma Organização
pioneira nesse sentido, mesmo tendo uma frota
com a idade média mais jovem do TRC –
Transporte Rodoviário de Cargas –, com cerca de
2,9 anos”, finalizou ele.

Braspress participa da V
Semana do Meio Ambiente
em Uberlândia/MG

Roupas, agasalhos e sapatos foram transportados pela Braspress para o
5º Batalhão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, no dia 20 de junho pas-
sado, tendo sido distribuídos em 15 caixas e mais 15 volumes. O transporte
foi realizado entre os bairros de Parque Rodrigues Alves, Cachoeirinha e
Parque Primon, na capital paulista.

Transporte solidário para o
5º Batalhão da Polícia Militar

A Braspress também
colaborou com o Lions Clu-
be de Guarulhos – Aero-
porto, Distrito LC-5 na reali-
zação de um evento no dia
15 de junho passado, com
o objetivo de arrecadar
fundos para as obras assis-
tenciais da entidade, como
o programa de serviços de
visão; bem como outros
programas de saúde, pro-
grama comunitário am-
biental; reciclagem de ócu-
los e assistência a idosos,
famílias carentes, crianças
órfãs e com necessidades
especiais.

Colaboração com o Lions
Clube de Guarulhos – Aeroporto

Vereador Hélio Ferraz Baiano, ao lado da
Gerente Regional do Triângulo Mineiro,
Carla Gomes, no evento

A Braspress colaborou com a campanha do Agasalho da Polícia Militar

O Lions Clube de Guarulhos também
contou com a ajuda da Braspress
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Carreatas de São Paulo (SP),
Uberlândia e de Belo Horizonte (MG)

A Braspress participou de duas carreatas, recente-
mente, em comemoração ao Dia de São Cristovão –
padroeiro dos motoristas. As participações ocorreram,
respectivamente, em Barueri/SP e Belo Horizonte/MG.

Em Uberlândia/MG também houve a participação
da Braspress em uma carreata promovida pelo Sindicato
do Transporte local para comemorar os 30 anos desta
entidade.

Quatro equipes do CAOB – Centro de Apoio Ope-
racional da Braspress em Tamboré (Barueri) – participa-
ram da carreata organizada pelo SIMTRATECOR –
Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores de Transportes
de Empresas de Cargas Secas e Molhadas e Diferenciados
do Comércio e Indústria, Gás, Estabelecimentos Bancários
e Financeiros de Osasco e Região –, no dia
29 de julho passado.

Em Belo Horizonte, a carreata foi organi-
zada pela Associação Comercial e Industrial
de Contagem, por intermédio da Câmara
das Transportadoras, e aconteceu no dia 28
de julho passado.

Em Uberlândia, a carreata contou com
duas equipes da Organização e foi promovi-
da no dia 18 de agosto passado.

Braspress participa de carreatas com as equipes
de Barueri/SP, Belo Horizonte e Uberlândia/MG

News Press

Um grupo de 13 alunos da FAAT – Faculdade de Administração
de Atibaia – foi recepcionado pelo Gerente Nacional de Distribuição
da Braspress, José Gentil Capolupo, no dia 16 de junho passado,
quando tiveram a oportunidade de conhecer as instalações da
Matriz e da filial de São Paulo/SP.

Os alunos que foram acompanhados pelo professor Douglas
Alves são os seguintes: Camila Andrade Trovo, Flávia Aparecida da
Cunha, Ivan Cintra Machado, Jean Carlo Magro, Johny Hideki Sasaki,
Magno da Silva Costa, Norberto Bernardes, Rafael de Sá Simões,
Raniel de Lima, Roseli Gomes da Silva, Tiago Henrique, Ed Carlo
Leite e Fernando Oliveira Camargo.

Grupo de alunos da FAAT
Faculdades esteve em São Paulo

Acompanhados do professor Luciano Gimenes, 27 alunos da
ETEC “Dr. Júlio Cardoso”, de Franca, no estado de São Paulo, conhe-
ceram o SORTER – Sistema Automatizado de Encomendas da
Braspress – do Rio de Janeiro no dia 1º de junho passado.

O grupo, recepcionado pelo Gerente Regional Aguinaldo Ramos,
contou com os seguintes convidados: Alan Figueiredo, Ana Carolina
Ramos Pedro, Camila Cristina Cintra, Carlos Cesar Borges, Cristiane
Kelly Gonçalves, Denisander Vivan, Emerson Arruda dos Santos,
Francieide Cristina Francisco, Fransérgio da Silva Rodrigues, Gustavo
Henrique Fernandes Tava, Igor Donizete Guaristo, Ítalo Borges
Martins, Jonas Soares Lopes, Juliana Cristina Salomão, Leandro
Santos Bovo, Lilian Lúcia da Cruz Souza, Murilo Júnior Costa, Nilton
César Ferreira Santos, Octávio Machado, Pedro Henrique de Melo
Freitas, Rodrigo de Aragão da Cruz, Rodrigo Ferreira Martins, Tatiane

Luzia Londe Gomes, Thales Lopes
de Paula, ThayeneGleise deAraújo
Martins, Tiago Aparecido Lopes e
Tiago Henrique da Silva.

Alunos de Logística de Franca
conhecem SORTER do Rio de Janeiro

Gerente Regional em Minas Gerais, Rondon
Wendler (à esquerda) e o Gerente de Belo
Horizonte, André Cenak (à direita)

Braspress é a preferida
em Colatina/ES

A Braspress foi esco-
lhida a transportadora
preferida no município
de Colatina, no Espírito
Santo, pelo quarto ano
consecutivo ao conquis-
tar o primeiro lugar na
pesquisa de recall orga-
nizada pela Realize Co-
municações Ltda., tendo
obtido 25,38%dos votos.

A pesquisa foi apli-
cada entre 23 de abril e
5 de maio passados, no
município de Colatina, com a distribuição de 3.000
questionários, commais de 300 segmentos. Dos 100%
dos votos válidos, 54% foram de mulheres; e 41% de
homens. A faixa etária se resumiu a 21% de indivíduos
entre 15 e 25 anos; 45% com idade entre 26 e 35 anos;
26% de 36 a 50 anos; e 8% acima de 51 anos.

O evento de premiação ocorreu no dia 11 de
agosto passado, quando estiveram presentes o
Gerente Regional do Espírito Santo, Waldenildo Leite,
e o Gerente da Filial de Colatina,Wendel Pertel, repre-
sentantes da Braspress.

Presença no MINASTRANSPOR –
15º Encontro Mineiro

O Gerente Regional da Braspress emMinas Gerais,
Rondon Wendler, e o Gerente de Belo Horizonte,
André Cenak, participaram do almoço de abertura dos
trabalhos do 15º Encontro Mineiro/MINASTRANSPOR
2012, organizado pela FETCEMG – Federação das
Empresas deTransportes de Carga do Estado deMinas
Gerais –, no dia 22 de agosto passado.

Alunos da Faculdade de Administração de
Atibaia foram recebidos pelo Gerente Nacional
de Distribuição, José Gentil Capolupo

Recepcionado pelo
Gerente Regional do Rio
de Janeiro, Aguinaldo
Ramos, 27 alunos de
Franca conheceram o
SORTER instalado no Rio

Gerente Regional do Espírito
Santo, Waldenildo Leite, e o
Gerente da Filial de Colatina,
Wendel Pertel compareceram
ao evento



Diz-nos Kotler que os serviços não podem

ser vistos, tocados, cheirados, nem sentidos;

sendo, por assim dizer, intangíveis. O grande

desafio é tentar comunicar a realidade de algo que

é, por definição, abstrato. Segundo o teórico, para

tornar tangíveis os serviços, é preciso administrar

evidências, isto é, associar coisas concretas à

abstração. No caso do transporte de encomendas,

deve-se falar de instalações, de equipamentos,

usar imagens de prédios espaçosos para as

operações e para as pessoas, mostrar plantas

com operações automatizadas, ou seja, usar

símbolos que indiquem eficácia e precisão nos

serviços. Essas sãomaneiras de fazer com que os

serviços ganhem concretude, indicando

ao cliente a razão de sua qualidade e o que

diferencia uma empresa de outra.
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pessoais são visíveis no cabelo após cortado, tornan-
do real a expectativa do cliente. Esse raciocínio, no
exemplo, pretende mostrar a possibilidade de sem-
pre melhorar o serviço prestado, com a ressalva de
que, para tanto, não é correto exceder os limites do
serviço anteriormente definido, mas efetivá-lo à risca,
dando o melhor de si.

A esta altura da exposição fez-se necessário um
hiato para uma reflexão. Passei a falar do problema da
variabilidade dos serviços. Pois, diferentemente dos
produtos tangíveis, os serviços, quando efetuados,
jamais são cópias idênticas de serviços anteriormente
prestados, variando no tempo e no espaço. Um carro
de luxo expõe suas características abertamente, faci-
litando a apreensão do padrão projetado. Os serviços,
ao contrário, só podem ser considerados invariáveis
dentro de intervalos marcados por máximos e míni-
mos; no caso do transporte de encomendas, são
expressos em termos de prazos, condições de preser-
vação dos volumes, fidelidade das informações, invio-
labilidade de conteúdos, etc.

Nessa mesma linha reflexiva, os serviços são con-
siderados perecíveis, isto é, não é possível estocá-los.
Por isso, quando algo impede sua efetivação, há per-
das irrecuperáveis para os clientes e prestadores de
serviço. No caso do transportador, perde-se dinheiro
quando se programa uma coleta ou entrega e, por
razões alheias à vontade dele, não se presta o serviço
programado, ou quando o tempo de parada do veícu-
lo é excedido sem previsão. Do lado do cliente, ocor-
re o mesmo quando quem falha é o transportador.

Novamente Kotler nos diz que a ociosidade gera-
da pelo descompasso entre disponibilização e efeti-
vação dos serviços merece atenção especial e penali-
zação proporcional. Ele cita os casos de médicos que
cobram consultas mesmo quando seus clientes fal-
tam. Mas, no transporte há também os casos de pere-
cibilidade associada às ociosidades conjunturais
decorrentes das variações dos fluxos de encomendas,
cujas perdas, em alguns casos, podem ser ameniza-
das pelo incentivo de preço para influenciar deman-
das localizadas. Porém, a regra é ver custos incorridos
sem receita associada.

Foi importante lembrar também o conceito de
continuidade, uma particularidade dos serviços de
transportes. Na verdade, é comum haver habituali-
dade diária na prestação do serviço, possibilitando
ao cliente perceber a continuidade, ou seja, o cliente
pode avaliar o serviço pela sua regularidade, poden-
do adaptar-se a certo padrão, mesmo que não tenha
sido esse o serviço anteriormente contratado. Nesse
caso, a regularidade pode ter efeito positivo ou
negativo nos serviços. Por exemplo, quanto aos pra-
zos e horários de entrega, a regularidade ou não da
prestação do serviço pode associar valor ou depre-
ciá-los, exigindo do transportador uma constante

análise dos fatores que influem nessas variações.
Foi com grande satisfação que participei do

workshop sobre operações e nele interagi; tive a
oportunidade de constatar que mesmo conceitos
bastante abstratos podem ser comunicados e enten-
didos adequadamente, desde que sejam observados
certos ritos de apresentação. A iniciativa de encontros
dessa natureza mostra a preocupação da organização
emmarcar padrões operativos, conectando-os a con-
dutas e posturas corretas dos profissionais direta-
mente ligados à prestação de serviços. A Braspress
busca com isso o envolvimento desses colaborado-
res, no sentido de valorizá-los concomitantemente à
valorização dos serviços por eles prestados.

*GIUSEPPE LUMARE JÚNIOR É DIRETOR-COMERCIAL

N
a palestra que proferi no último works-
hop para a qualificação dos profissionais
envolvidos nas operações da Braspress,
discorri sobre teorias de marketing de
serviços à luz do pensamento de Philip

Kotler, renomado teórico americano especialista em
administração de marketing. Naquela oportunidade,
perante um auditório com mais de 250 colaborado-
res, tentei estabelecer uma ponte entre o conceito de
qualidade associado aos nossos serviços e o papel de
cada um dos presentes na construção efetiva dessa
qualidade.

Penso que passar conceitos teóricos a pessoas
envolvidas com atividades práticas representa um
grande desafio, assim, no que diz respeito à lingua-
gem utilizada, procurei evitar a obscuridade que pode
efluir do uso de palavras elitistas, as quais poderiam
tornar incompreensível minha exposição. Assim, optei
mesclar conceitos abstratos com exemplos suficiente-
mente elucidativos, capazes de transmitir a importân-
cia das pessoas no ato da prestação de serviços.

Comecei por evidenciar a intangibilidade, princi-
pal característica dos serviços, e sua aplicação no
transporte. Diz-nos Kotler que os serviços não podem
ser vistos, tocados, cheirados, nem sentidos; sendo,
por assim dizer, intangíveis. O grande desafio é tentar
comunicar a realidade de algo que é, por definição,
abstrato. Segundo o teórico, para tornar tangíveis os
serviços, é preciso administrar evidências, isto é, asso-
ciar coisas concretas à abstração. No caso do transpor-
te de encomendas, deve-se falar de instalações, de
equipamentos, usar imagens de prédios espaçosos
para as operações e para as pessoas, mostrar plantas
com operações automatizadas, ou seja, usar símbolos
que indiquem eficácia e precisão nos serviços. Essas
são maneiras de fazer com que os serviços ganhem
concretude, indicando ao cliente a razão de sua quali-
dade e o que diferencia uma empresa de outra.

Em seguida, falei sobre os conceitos de insepara-
bilidade e pessoalidade, os quais, a meu ver, são as
características mais importantes para garantir e
ampliar a qualidade, - havendo, pois, certo espaço
para as singularidades inseparáveis do prestador do
serviço e o serviço por ele prestado. O exemplo que
me ocorreu foi o do cabeleireiro, cujas habilidades
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Pepe abordou as teorias
de marketing do
pensador Philip Kotler
no setor de transporte

MARKETING DE SERVIÇOS
NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS
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vel para que possamos fazer a pre-
venção damanutenção do veículo,
evitar acidentes e, assim, ajudar a
conservar a frota, pois devemos
sempre zelar pelo que não é nosso.
Aliás, a frota é responsabilidade
dosmotoristas, e, se ela não estiver
de acordo com os padrões, quem
sofre somos nós mesmos”, revelou.

Outra motorista urbana, Nanci
Marques, também se orgulha em
realizar o Checklist B corretamen-
te: “Com o Checklist B, você está
cuidando do veículo. Uma vez por
semana analiso detalhadamente

o carro para ver se detecto algum
tipo de problema, preencho o for-
mulário e, caso não seja um pro-
blema grave, deixo-o na portaria
antes de sair, para que amanuten-
ção possa ser feita quando eu
retornar”, exemplificou.

Já para Clara Regina Lopes da
Silva Takatsuo, motorista urbana, o
Checklist B é necessário para que
não haja, principalmente, danos
ao motorista. Ela diz se sentir
muitomais segura saindo para tra-
balhar com o Checklist B feito:
“Checo todos os itens do veículo

para garantir a minha segurança e
a funcionalidade perfeita da frota
durante o meu horário de traba-
lho”, acrescentou.

A Braspress implantou o
Checklist B para que ele se torne
um hábito de todos os motoristas
da Organização. O objetivo é ava-
liar as condições dos veículos
regularmente para que, a partir
das providências tomadas pelos
responsáveis de frota, o motorista
possa se sentir seguro em estar à
frente de um veículo cada vez
mais confiável.

no campo de observações”, desta-
cou Urubatan Junior.

O Checklist B, além de ser
importante para detectar falhas e
ajudar os encarregados a controlar
a frota, também faz com que o
profissional do volante se torne
apto, a partir das avaliações feitas
semanalmente, a perceber, com
rapidez, as irregularidades que
possam surgir e também a preser-
var melhor o veículo.

EXEMPLOS
DE MOTORISTAS

Diversos motoristas da
Braspress já estão realizando o
Checklist B. Segundo o motorista
urbano José Teodorico dos Santos,
a realização semanal do Checklist
B é fundamental: “Fazendo o
Checklist B, temos a confiança de
poder andar com o veículo em dia;
podendo, assim, evitar multas e
contratempos na rua, como, por
exemplo, ficar parado com o veí-
culo quebrado em locais perigo-
sos e diversos outros tipos de des-
conforto que podem vir a aconte-
cer caso o caminhão não esteja
100%”, declarou.

Outro exemplo é o motorista
urbano Ailton de Jesus, que con-
tou que a checagem do veículo
por meio do Checklist B é primor-
dial para que ele possa detectar,
além dos problemas mecânicos,
os defeitos estéticos, como riscos
na pintura ou qualquer outro tipo
de dano que possa lhe compro-
meter: “Temos o dever de devolver
o veículo, ao final do expediente,
em perfeito estado. Por isso, sem-
pre verifico qualquer irregularida-
de antes de sair. E, caso haja algo
errado, informo imediatamente ao
encarregado de Frota”.

Amanda Teixeira Rossato Bas-
tos também é motorista urbana e,
para ela, todos os motoristas deve-
riam adotar essa prática: “Realizo
fielmente o Checklist B. Checar
sempre o caminhão é imprescindí-
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Frota

A
Braspress, que possui
a frota mais jovem
do Brasil, com idade
média de 2,9 anos,
dedica-se ao máxi-

mo para manter todos os seus
caminhões impecáveis. Profissio-
nais da área supervisionam, perio-
dicamente, toda a frota para
garantir que os caminhões estejam
em perfeito estado de funciona-
mento; transmitindo, assim, segu-
rança e conforto a todos os seus
motoristas.

Para facilitar e padronizar o
processo de verificação da funcio-
nalidade dos equipamentos dos
veículos, o Departamento de Frota
da Braspress desenvolveu o Che-
cklist B, que, segundo o Controller
de Frota, Urubatan Helou Junior,
nada mais é do que um tipo de vis-
toria feita durante os intervalos
entre revisões técnicas planejadas,
para que falhas de funcionamento
possam ser identificadas com faci-
lidade e resolvidas rapidamente.

“O Checklist B é realizado
pelos motoristas urbanos e carre-
teiros semanalmente e entregue
ao encarregado de frota, que ana-
lisa o veículo, identifica as falhas,
checa os demais itens do formulá-
rio e realiza a intervenção mecâni-
ca do veículo, caso não seja possí-
vel resolver de imediato”, explicou
o Controller.

Ele acrescentou dizendo que o
motorista recebe um formulário
composto por representações dos
modelos de frota da Braspress e
por uma lista de mais de 170 itens
que deverão ser checados.

“De acordo com as verifica-
ções, o motorista deverá assinalar
os itens que estiverem danificados
e, caso seja necessário, expor deta-
lhes das anomalias encontradas

Da esquerda para a direita:
Clara Regina Takatsuo; José
Teodorico dos Santos; Ailton
de Jesus; Amanda Teixeira
Rossato Bastos e Nanci
Marques, motoristas urbanos
em São Paulo

Motoristas da Braspress já começam
a ver resultados com o Checklist B
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nos dias 1 e 2 de setembro passa-
do, na Casa Scania Codema, e já
está classificado para a final nacio-
nal do concurso.

Com 47 mil inscritos neste
ano, quase 70% a mais em relação
à última edição, a competição tem
como principal meta avaliar as
habilidades dos condutores de
caminhões do Brasil em prol da
melhoria do setor de transportes,
gerando, assim, benefícios não só

ao motorista, mas ao meio am-
biente e à sociedade.

Leisson, que sempre se empe-
nhou muito para se qualificar pro-
fissionalmente, participou de
vários cursos de capacitação para
motoristas, como, por exemplo, o
treinamento de motoristas da
FABET – Fundação Adolpho Bósio
de Educação no Transporte –; o
Centronor – Centro de Treina-
mento de Motoristas da Região
Nordeste do R.G.S. Ltda.; e o
Scania Master Driver. Ele começou
na Organização há quatro anos,
como motorista carreteiro; e, hoje,
graças a seu esforço e competên-
cia, atua como instrutor de moto-
ristas da Braspress.

“Sinto-me muito feliz por ter
ficado em 1° lugar na etapa regio-
nal de Guarulhos, porque, além
de ganhar alguns cursos de capa-
citação como premiação, tam-
bém era um grande sonho para
mim conseguir chegar à final
deste concurso. Gosto muito da
minha profissão e pretendo me
esforçar ao máximo para ganhar a
final nacional”, comentou o ins-
trutor, que é casado com Erika, de
30 anos, e tem uma filha, Luana,
de 9 anos.

A grande final será realizada
de 25 a 27 de outubro, em São
Paulo, entre os 24 finalistas regio-
nais. O ganhador será premiado
com R$ 30.000,00 em prêmios;
uma viagem, com acompanhante,
para a Suécia; jaqueta personaliza-
da; e R$ 6.000,00 em dinheiro. Fora
isso, todos os 24 finalistas também
ganharão um Treinamento de
Motoristas Instrutores Master Dri-
ver, promovido pela Scania.

O
motorista instrutor
da Braspress, Leis-
son dos Santos Gui-
marães, de 31 anos,
é o novo ganhador

da etapa regional de Guarulhos do
Prêmio Scania “Melhor Motorista
de Caminhão do Brasil 2012”. Ele,
que concorreu em todas as três
edições anteriores, finalmente
conseguiu vencer a 4° etapa regio-
nal do campeonato, que ocorreu

O motorista instrutor Leisson dos Santos Guimarães participará da grande final

Motorista da Braspress ganha o
Prêmio Scania “Melhor Motorista
de Caminhão do Brasil 2012”

Prêmio

Central, que fará o monitoramen-
to do trânsito através de câme-
ras, que possibilitarão a maior
fluidez do tráfego com o atendi-
mento mais rápido das ocorrên-
cias: desde as mais corriqueiras,
como semáforos quebrados e
lâmpadas queimadas, até aciden-
tes e alagamentos, com o aciona-
mento das equipes de resgate e
da Defesa Civil”, afirmou o secre-
tário, na ocasião.

Segundo o Diretor-presiden-
te da Braspress, Urubatan Helou,
foi muito importante a participa-
ção da Organização nessa ação,
que, com certeza, beneficiará a
população.

Também de acordo com o
Diretor Administrativo-financeiro

da Braspress, Giuseppe Coimbra, o
projeto é considerado um novo
conceito de segurança pública, já
contando com a integração de
diversos órgãos municipais de
Guarulhos e com a Polícia Militar
nessa fiscalização.

No total, são nove painéis que
mostram aos 18 controladores, em
tempo real, a situação do trânsito
em vários pontos da cidade. O
acionamento é feito imediata-
mente pelos agentes mais próxi-
mos do local da ocorrência. A
comunicação é feita por radiofre-
quência e palmtops dos agentes
de trânsito.

As câmeras já estão instaladas
nos principais cruzamentos da
cidade, levando-se em considera-
ção a entrada e saída do municí-
pio; maior circulação de pedestres
e veículos; maior potencial de aci-
dentes e roubos de carros e
motos; pontos de alagamento,
entre outros critérios.

A Secretaria de Transportes e
Trânsito (STT) contará com 50
câmeras de monitoramento, além
da ampliação dos radares de fisca-
lização eletrônica, van de monito-
ramento remoto – a chamada blitz
eletrônica ou chupa-cabra –, que
percorre a cidade verificando a
situação dos veículos; e cinco
radares móveis, todos doados à
Polícia Militar para facilitar o traba-
lho realizado pelos policiais em
bloqueios.

Os chamados PMVs (Painéis
de Mensagens Variáveis) também
integram o novo plano de moni-
toramento do trânsito e irão ofe-
recer informações em tempo real
sobre congestionamentos, aci-
dentes, melhores vias para se tra-
fegar, tempo entre um ponto e
outro da cidade – diminuindo,
assim, o nível de estresse dos
motoristas. Os painéis estão ins-
talados nas avenidas Paulo
Faccini, Aniello Pratici, no come-
ço da avenida Tiradentes, na rua
Alberto Ferreira Lopes, Vila Gal-
vão, além dos trevos Bonsucesso
e Pimentas.
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Central de Trânsito

J
á está em funcionamento a
Central de Inteligência
Integrada de Guarulhos –
CIIG –, com sede na avenida
Gilberto Dini, nº 19, no Bom

Clima, no município de Guarulhos,
região metropolitana da Grande
São Paulo. A ação contou com a
colaboração da Braspress para a
execução do projeto.

A Central de Trânsito foi inau-
gurada no dia 22 de agosto passa-
do pelo secretário de Transportes
e Trânsito de Guarulhos Atílio
Pereira, que, durante o evento de
inauguração, agradeceu a ajuda
da Braspress.

“Ficamos muito satisfeitos de
poder contar com a colaboração
da Braspress nesse projeto da

Secretário de Transportes e
Trânsito de Guarulhos,

Atílio Pereira, apresentou o
projeto na inauguração

BRASPRESS apoia
ação em Guarulhos



das margens dos córregos, onde
foram abertas grandes avenidas,
que melhoraram a mobilidade
urbana. Essas avenidas abertas,
margeando o Bandeira, o Cabaças,
o Segredo, o Prosa, o Imbirussu
têm acessibilidade, ciclovias e pis-
tas de caminhada”, mencionou o
prefeito.

Dos principais córregos que
cortam o perímetro urbano (são 33
ao todo), o prefeito revelou que fal-
tou somente a urbanização do
Lageado, enquanto que a do
Bálsamo já está em andamento.

Outro ganho na última década,
apontado pelo prefeito, foi o desfa-
velamento de Campo Grande.
“Estou entregando o município
sem nenhuma favela. A última, do
Segredo, porém, já assinamos a
ordem de serviço para a constru-
ção das casas que vão abrigar essas
famílias. Antes, a gente tinha 43
favelas”, ele citou.

Dos momentos mais críticos,
como a epidemia de dengue em
2007 e as chuvas torrenciais em
2005, 2009 e 2012, o prefeito disse
que apreendeu a superá-los e
também a contar com a participa-
ção popular. “Sem a ajuda da
população, não teríamos vencido
a dengue”.

Depois das chuvas, que tanto
abalaram sua administração, Nel-
son Trad garantiu que a capital
está “seguramente mais prepara-
da” para enfrentá-las, graças às
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Prefeito Nelson Trad Filho faz
avaliação positiva dos seus
oito anos de administração

D
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Flávio Paes

Status de metrópole com
encanto de cidade do interior
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O
prefeito de Campo
Grande, Nelson Trad
Filho, não tem dúvi-
da: as obras e proje-
tos que executou

contribuíram para manter a capital
de Mato Grosso do Sul no ritmo do
desenvolvimento – moderna, sem
perder o encanto de uma cidade
típica do interior, onde ainda é pos-
sível sentar na calçada, jogar con-
versa fora com os amigos, refres-
cando-se numa roda de tereré.

É nessa Campo Grande que a
Braspress inaugurou, recentemen-
te, o mais moderno terminal do
estado de Mato Grosso do Sul,
administrado pelo Gerente Regio-
nal, Neurivan Ferreira Trindade.
Ainda no estado, a Organização
mantém uma filial na cidade de
Três Lagoas, gerenciada por
Cláudio Marques Passarelli.

Na opinião do prefeito de
Campo Grande, é uma metrópole
que não perdeu a ternura do inte-

rior. “Para mim, foi um grande privi-
légio administrar a cidade em que
eu nasci e cresci. Saio com o senti-
mento de dever cumprido”, comen-
tou Nelsinho, como é conhecido
esse médico urologista, que apon-
ta como principal conquista da
cidade, em termos de urbanização,
nos últimos 10 anos, a recuperação
dos fundos de vale.

“As famílias que moravam de
forma precária, nessas áreas, foram
reassentadas; houve urbanização

Campo Grande é a
21ª cidade mais

populosa do País e
já enfrenta os

problemas típicos
de uma metrópole



obras antienchente feitas nos últi-
mos anos. Segundo ele, 80% dos
problemas de enchente já foram
resolvidos. “Agora, não vou mais
ser o prefeito das chuvas, vou ser o
prefeito das ciclovias”, brincou,
referindo-se à construção de ciclo-
vias que vão interligar várias
regiões da cidade, inclusive a prin-
cipal avenida campo-grandense, a
Afonso Pena.

Sobre o desenvolvimento eco-
nômico, o prefeito afirmou que
conseguiu atrair empresas para os
três polos empresariais.

“Levamos infraestrutura aos
polos, além de oferecer incentivos

fiscais (isenção de IPTU, ISS) por
meio do PRODES. A cidade vive um
grande momento. Novos shop-
pings estão sendo instalados e
nunca se investiu tanto em habita-
ção”, destacou.

Como herança para seu suces-
sor, Trad Filho deixou pronta a
estrutura do terminal intermodal,
onde foi projetada a instalação de
um porto seco. “Dependemos ape-
nas do aval da Receita Federal para
instalar a estação aduaneira. A
cidade tem uma logística favorável
para se tornar um polo de importa-
ção e exportação”, finalizou ele.

CAMPO GRANDE TEM A 6ª
MELHOR GESTÃO FISCAL

Campo Grande tem a 6ª
melhor gestão fiscal entre as 27
capitais brasileiras, com conceito
“A”, avaliada como excelente, em
dois dos quatro indicadores (inves-
timento e receita própria); e “B”
pela boa gestão dos gastos de pes-
soal e do custo da dívida. O IFGF
médio de Campo Grande ficou em
0,7617. Neste ranking das capitais,
liderado por Porto Velho, com
0,8805, Campo Grande ficou à
frente de Florianópolis, Recife,
Manaus, Belém, Belo Horizonte,

Rio de Janeiro e Goiânia, entre
outras cidades.

É o que mostram os dados de
um estudo da FIRJAN (Federação
das Indústrias do Estado do Rio
de Janeiro) que, com base em
dados referentes a 2010, forneci-
dos à Secretaria do Tesouro
Nacional por 5.268 municípios,
apurou o IFGF (Índice FIRJAN de
Gestão Fiscal). O indicador foi
criado para avaliar a qualidade de
gestão fiscal dos municípios bra-
sileiros.

O índice varia de 0 a 1; quanto
mais perto de 1, melhor a situação
fiscal. Os bons indicadores de ges-

tão fiscal de Campo Grande foram
destacados nos principais jornais
do país.

A melhor avaliação da prefeitu-
ra foi no indicador “investimento”,
alcançando 0,9936. Em 2010, quan-
do os investimentos da administra-
ção municipal somaram R$ 298,4
milhões, a capital sul-mato-gros-
sense foi a 1ª colocada na região
Centro-Oeste, conforme estudo
divulgado pela Frente Nacional de
Prefeitos. No ranking nacional, a
cidade ficou em 10º lugar, dentre
100 municípios.

Outro indicador em que a
administração foi bem avaliada é o
da receita própria (IFGF, de 0,8208).
Com mais de 80% de adimplência,
Campo Grande tem a 15ª maior
arrecadação de IPTU do país e a 26ª
de Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza. Em relação aos
gastos com pessoal, a prefeitura
está cumprindo a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, que limita essas
despesas a 60% da receita líquida.
A capital obteve 0,7273 de IFGF
Gasto com Pessoal. Em 2010, os
gastos com pessoal absorveram
46,2% da receita líquida. O IFGF
Custo da Dívida, de 0,7667, de-
monstrou boa gestão financeira,
com conceito “B”.

O prefeito Nelson Trad Filho
demonstrou satisfação com esses
resultados. “O equilíbrio das contas
públicas tempermitido à prefeitura
manter um nível de investimento
satisfatório para atender às deman-
das da sociedade. O contribuinte
responde pagando os tributos
municipais porque sabe que o
dinheiro do seu imposto vai ser
revertido em obras e serviços”.

VEREADOR SARAIVA
DEFENDE MENOS

BUROCRACIA

Microempresário e vereador de
vários mandatos, Airton Saraiva
está convencido de que Campo
Grande pode se tornar um polo
exportador a partir da implantação
do porto seco; e tem condições,
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Campo Grande

Avenidas largas
margeiam os parques
lineares implantados

ao longo dos córregos
que cortam a área

urbana
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retração da atividade econômica
no plano nacional. Esse otimismo
se alicerça em fatores como a inje-
ção de dinheiro novo na economia
da cidade, com o pagamento, em
setembro, da metade do 13º salá-
rio dos aposentados e a valoriza-
ção da saca de soja e de milho. “O
produtor vai estar com dinheiro no
bolso; e uma parte dessa renda,
com certeza, vai ser direcionada
para o consumo”.

Para Ricardo Kuninari, presi-
dente da Câmara de Dirigentes
Lojistas de Campo Grande, o bom
desempenho da economia fez com
que surgisse, nos bairros, um
comércio forte em todos os seg-
mentos. “Grandes redes de super-
mercados e magazines, além da
rede bancária, estão se instalando
em todas as sete regiões da cidade,
oferecendo alternativas de compra
e serviços mais perto das casas de
quemmora na periferia”.

Outro setor que impulsiona a
economia e que apresenta moti-
vos de sobra para se comemorar é
o imobiliário, que, nos últimos 4

anos, experimentou uma expan-
são vertiginosa. Segundo Marcos
Augusto Netto, presidente da
Secovi-MS (Sindicato da
Habitação de Mato Grosso do Sul),
o desenvolvimento econômico
que a capital vive é reflexo de
investimentos do Governo Federal
e de estratégias do Governo
Estadual e Municipal para captar
recursos do “Minha Casa Minha
Vida”. “Os programas habitacionais
injetaram recurso forte para a eco-
nomia, e vários incentivos foram
criados para o setor que favorece a
economia, com a geração de
emprego e renda, inclusive trazen-
do investimentos de outros esta-
dos, e até de outros países”.

Marcos lembrou que Campo
Grande é uma cidade planejada,
o que acaba trazendo bons resul-
tados para sua economia. “O
CMDU (Conselho Municipal de
Desenvolvimento Urbano) estuda
detalhadamente o planejamento
da cidade juntamente com a
sociedade civil organizada. Cam-
po Grande é referência para mui-

tas capitais, sendo uma cidade
com 800 mil habitantes, que con-
segue ser organizada, com equilí-
brio na distribuição de prédios,
arborização e ruas largas”, con-
cluiu.

POTENCIAL DE CONSUMO
ATRAI INVESTIMENTOS

EM SHOPPINGS

A instalação de novos shop-
pings em Campo Grande nos últi-
mos anos garantiu a geração de
pouco mais de 7 mil empregos
diretos, e assegurou aproximada-
mente R$ 330 milhões em investi-
mentos. Os shoppings são o Norte
Sul Plaza, o 26 de Agosto e o
Bosque dos Ipês; e a prefeitura de
Campo Grande recebeu o projeto
de um empresário para a constru-
ção de um novo empreendimento
na região da avenida Três Barras,
com 90 lojas, que deve gerar mil
empregos, com R$ 15 milhões em
investimentos.

Só o Bosque dos Ipês, que
transformou a região da saída para

Avenida Duque de Caxias foi aberta no traçado onde antes passavam os trilhos
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também, de estimular a instalação
na área de tecnologia. “A cidade,
que tem uma vocação comercial e
de prestação de serviços, pode
diversificar sua base econômica”,
avalia o vereador, que defende
medidas para reduzir a burocracia
e a concessão de benefícios fiscais,
a fim de estimular quem pretende
montar seu próprio negócio.

“Enquanto as reformas estrutu-
rais são adiadas pelo Governo
Federal, especialmente a redução
da carga tributária, o município
pode facilitar pontualmente a vida
de quem pretende se estabelecer
como pequeno empreendedor”,
destacou o vereador.

Saraiva lembra que às grandes
empresas são concedidos incenti-
vos de maior porte, com a redução
de ICMS (Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços), en-
quanto que as pequenas e médias
empresas são obrigadas a pagar
altos impostos. “Precisamos valori-
zar os nossos pequenos empresá-
rios, que estão emmaior quantida-
de em nossa cidade e que repre-
sentam grande parte da geração
de empregos”, afirmou o parla-
mentar.

“Por isso, precisamos incentivar
os pequenos e médios empresá-
rios, que sobrevivem mesmo sem

qualquermotivação fiscal do Poder
Público. Com incentivos a esses
empresários, eles terão mais chan-
ces de crescer e de criar mais
empregos”, acrescentou Saraiva.

Outro desafio que os gestores
públicos devem encarar, na opi-
nião do vereador, é consolidar um
cinturão verde no entorno da cida-
de. “Temos terras abundantes e fér-
teis no entorno da cidade. Há
pequenos produtores com expe-
riência; mesmo assim, Campo
Grande importa 70% das verduras
e legumes que consome. É preciso
profissionalizar essa atividade, ofe-
recer assistência técnica, garantir o
escoamento e condições de venda
da produção”, ele comentou.

Saraiva projeta para Campo
Grande um papel estratégico, por
sua posição geográfica em relação
aos mercados dos países que inte-
gramoMERCOSUL.“Por exemplo, a
cidade tem condições de abrigar
um polo moveleiro. Hoje, toda a
madeira que é usada nas fábricas
da região Sul do país passa por
aqui, vinda de Mato Grosso. Essa
produção tanto pode ser absorvida
no mercado interno, quanto para
exportação”, observou o vereador.

“Junto com a vinda de novos
segmentos industriais, é preciso
articular uma estrutura de ensino
para qualificar a mão de obra
necessária. A cidade tem várias uni-
versidades. Acredito que é funda-
mental que o Instituto Federal de
Educação seja instalado e amplie a
oferta de cursos técnicos voltados
para atender a necessidade de
recursos humanos”, finalizou.

COMÉRCIO COMEMORA
ECONOMIA AQUECIDA

O comércio de Campo
Grande, um dos carros-chefes da
economia local, vive um bom
momento, surfando no cenário
favorável da economia brasileira.
Dados da FECOMERCIO (Fede-
ração do Comércio) mostram que
as vendas do varejo, em julho,
subiram 3,94% em comparação

com o mesmo período, em 2011.
Os dados mais recentes do
CAGED (Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados) re-
forçam esse cenário positivo. O
relatório coloca a capital sul-
mato-grossense na liderança da
geração de empregos em julho,
com 9.500 admissões contra 9.086
demissões – um saldo positivo de
414 postos.

Para o presidente da As-
sociação Comercial e Industrial de
Campo Grande, Omar Aukar, a
cidade vem atraindo novos e cres-
centes investimentos. “Nos últimos
14 meses, a expansão no número
de lojas é nítido. São novos shop-
pings que agregam, no mínimo,
170 lojas, como é o caso do Norte
Sul Plaza, com novas filiais de redes
de supermercados e a ampliação
do Shopping Campo Grande. São
novas oportunidades de emprego
e chances de melhor remuneração
para o trabalhador”, afirmou.

Aukar aposta em um segundo
semestre com vendas aquecidas,
na contramão da expectativa de

Vereador Airton
Saraiva defende

ações de estímulo ao
empreendedorismo e

menor burocracia
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Cuiabá, inclusive coma chegada de
condomínios de alto padrão, gera
investimentos na ordem de R$ 150
milhões, com a criação de 2,5 mil
postos de trabalho em 175 lojas. A
previsão é que o empreendimento
fique pronto até novembro do ano
que vem.

Cerca de 300 nordestinos dei-
xaram suas cidades para trabalhar
na obra que está erguendo um
novo templo do consumo em
Campo Grande, o Shopping
Bosque dos Ipês. O projeto, que
havia sido anunciado em anos
anteriores, em 2011, está literal-
mente se concretizando, com a
estrutura de cimento e aço já visível
para quem passa pela rodovia
Assaf Trad, na saída para Cuiabá.

Em maio do ano passado, um
outro projeto que parecia demorar
anos para virar realidade transfor-
mou o prédio projetado para ser o
Mercado do Produtor, em Campo
Grande, no Shopping Norte Sul
Plaza. O empreendimento foi con-

cebido para resolver três “proble-
mas”: deu finalidade a um prédio
onde já aconteceram até estupro e
assassinato no passado; ofereceu
opção a uma região em que não
havia esse tipo de comércio; e, por
fim, tirou a cidade da condição de
única capital com mais de 700 mil
habitantes possuidora de apenas
um shopping de grande porte.

O Norte Sul trouxe, para
Campo Grande, mais uma rede de
cinemas, a mexicana Cinépolis; a
primeira unidade da loja de deco-
ração Etna; e a primeira franquia do
Burger King, recentemente inaugu-
rada, com filas imensas.

No centro da cidade, que nos
últimos anos vem sendo tomado
por pequenos e médios centros
comerciais, mais um shopping foi
aberto neste ano, o 26 de Agosto,
focado no comércio popular, mas
comoar fresco típico dos shopping
centers, que faz muita gente correr
das lojas de rua.

O 26 de Agosto tem quatro

andares, dois deles para estaciona-
mento, com 400 vagas. São cinco
entradas para os consumidores:
duas pela rua 7 de Setembro, duas
pela rua 26 de Agosto e uma pela
avenida Calógeras.

Coincidência ou não, no ano
emque a cidade vê surgiremnovos
centros comerciais, o mais antigo
deles inaugurou sua maior amplia-
ção. O Shopping Campo Grande
construiu um “puxadinho” com
mais 50 lojas, algumas delas de
grife, que anteriormente não esta-
vam ali; há, também, estaciona-
mento coberto e o shopping
ganhou um ar mais moderno, que
inclui um corredor mais largo e
mais verde.

Do lado de fora, a paisagem
também é diferente, com obras
que alteraram o traçado viário e
que, de acordo com a prefeitura,
evitarão os alagamentos, que se
tornaram comuns nos últimos
anos, na região, toda vez que
chove forte.

Campo Grande:
cidade moderna com
encantos do interior
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Segundo o diretor da empresa,
José João da Fonseca, a concessio-
nária vai atuar de forma a anteci-
par o prazo. Ele lembra que, em
2006, quando o programa “Sanear
Morena” teve início, Campo
Grande tinha apenas 23% da cida-
de coberta por rede de esgoto.
Hoje, em 2012, esse índice alcança
quase 70%, que era a meta para
2024. “Com mais de 12 anos de
antecedência, vamos entregar os
70% de rede de esgoto e vamos
estudar uma forma de antecipar
também os 100%”.

José João atribui esses avan-
ços à união entre o poder público e
a iniciativa privada para ampliar o
acesso ao saneamento básico no
país. “Campo Grande já é referên-
cia em saneamento no Brasil, com
os atuais 64% de coleta e trata-
mento de esgoto. Considerando
todas as etapas do programa
‘Sanear Morena’, vamos investir
próximo a um bilhão de reais para
levar 100% de esgoto coletado e
100%de esgoto tratado para 100%
da população”, afirmou.

“Tudo isso representa preserva-

ção do meio ambiente, saúde e
qualidade de vida. E, para garantir
todos esses benefícios, cada cida-
dão deve fazer a sua parte; e assim
que o serviço estiver disponível,
fazer a adesão à rede de esgoto.
Campo Grande será a primeira
capital brasileira a tratar todo seu
esgoto. Os benefícios não terão
impactos na tarifa praticada pela
concessionária”, assegurou José
João Fonseca.

A rápida evolução do sanea-
mento básico de Campo Grande
começou a partir de 2006, quando
foi posto em prática o programa
“Sanear Morena I”. A Prefeitura
acordou com a concessionária a
antecipação das metas contra-
tuais. Foram investidos R$ 198
milhões na ampliação da rede de
esgoto da capital, disponibilizan-
do o serviço, em 2008, para mais
de 60% da população.

Em três anos, foram implanta-
dos 712 km de rede coletora de
esgoto; 43 km de interceptores;
12 km de linhas de recalque e
emissários; 57.550 ligações domi-
ciliares; 8 novas estações elevató-

rias (bombeamento); e a amplia-
ção de 5 estações elevatórias,
além de uma estação de trata-
mento de esgoto com capacidade
para tratar 720 litros por segundo
– a ETE Los Angeles. O programa
beneficiou cerca de 280 mil pes-
soas, de 172 bairros. O resultado
do investimento foi imediato:
segundo dados da Secretaria
Municipal de Saúde, no período
em que a rede de esgoto foi
ampliada, houve uma redução de
34% nos casos de doenças provo-
cadas pela falta de saneamento.

Dando continuidade ao traba-
lho, em 2010 foi lançado o“Sanear
Morena 2”, para levar o serviço de
esgoto à região do Imbirussu. O
programa está investindo R$ 57
milhões para implantar 139 km de
rede coletora de esgoto, 13.066
ligações domiciliares, 13,3 km de
interceptores, 180 metros de linha
de recalque, uma estação elevató-
ria e uma estação de tratamento
de esgoto, com vazão de 120
litros por segundo. Estão sendo
beneficiados 33 bairros e mais de
42 mil pessoas.

Nova Estação de
Tratamento de Esgoto da
cidade foi construída no

Bairro Los Angeles
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Quem é morador antigo da
cidade precisa conviver com essa
nova realidade. Em horários de
pico já é comum o tráfego intenso
de veículos em avenidas como a
Afonso Pena, Eduardo Elias Zahran,
Ceará e Mato Grosso. Na 15 de
Novembro, próximo ao camelódro-
mo, comerciantes já se acostuma-
ram com essa situação.

Segundo a última estimativa
divulgada pelo DETRAN-MS (De-
partamento Estadual de Trânsito
de Mato Grosso do Sul), de março
deste ano, Mato Grosso do Sul tem
uma frota de 1.073.097 veículos.

Desse total, Campo Grande
registra 424.935, contra 648.162,
somando-se todos os municípios
do interior do estado. O maior
número é de carros (218.209),
seguidos pelas motocicletas
(101.294).

Se comparado ao mesmo pe-
ríodo de 2005, em 7 anos o nú-
mero de veículos em todo o
estado praticamente dobrou. Se
antes a frota não chegava a 576
mil, hoje o número já passa da
casa de 1 milhão.

Para o presidente da Agetran
(AgênciaMunicipal deTransporte e
Trânsito de Campo Grande), Rudel
Trindade, a situação está relaciona-

da ao aumento do poder de com-
pra dos sul-mato-grossenses e ao
crescimento populacional.

Rudel afirma que não há como
evitar pontos de congestionamen-
to nos horários de pico, por exem-
plo. Uma das alternativas, declarou,
seria controlar o acesso ao crédito
para a compra de veículos.

O presidente da Agetran consi-
dera que o trânsito de Campo
Grande ainda não se compara ao
das grandes capitais, como Rio de
Janeiro e São Paulo.

Campo Grande pode se tornar,
dentro de oito anos, a primeira
capital brasileira com 100% da
população atendida com coleta e
tratamento de esgoto. Segundo o
prefeito Nelson Trad Filho, a Águas
Guariroba, empresa concessioná-
ria do serviço, vai antecipar em
cinco anos a meta de universaliza-
ção do serviço de saneamento
básico com base na experiência de
execução das duas primeiras eta-
pas do programa “Sanear Morena”.
O cronograma do “Sanear Morena
III” calcula que a entrega de todas
as obras previstas será feita em 12
anos, prazo que vence em 2025,
contando-se a partir de 2014. Es-
tão programados investimentos
de R$ 636 milhões.

Cidade está recebendo grandes
investimentos em saneamento básico

Os investimentos que turbi-
nam os centros comerciais da cida-
de explicam-se por meio de uma
pesquisa da FNP (Frente Nacional
de Prefeitos), segundo a qual a
capital de Mato Grosso do Sul lide-
rou os investimentos no Centro-
Oeste, com base em dados de
2010, que chegaram a R$ 298
milhões, contra R$ 127 milhões em
Goiânia/GO e R$ 48 milhões em
Cuiabá/MT.

CAPITAL JÁ CONVIVE COM
CONGESTIONAMENTOS

Hoje Campo Grande tem uma
frota de 424.935 veículos, contra
648.162, se somados todos os
municípios do interior do estado. O
maior número é de carros de pas-
seio (218.209), seguidos pelas
motocicletas (101.294). Há um
automóvel para cada grupo de 3,4
moradores – reflexo do crescimen-
to da frota, que dobrou em menos
de 10 anos.

A cidade, hoje, precisa investir
em projetos de mobilidade, com a
abertura de avenidas margeando
os córregos e vias de trânsito rápi-
do. Mas, mesmo assim há pontos
de congestionamento nos horários
de pico.



FILIAL DE PATOS DE MINAS (MG)
� 1) Dimensões da filial:

a) Área total: 1.350 m²
b) Área construída: 720 m²
c) Área do terminal: 592 m²

d) Número de docas: 5

� 2) Abrangência da filial: 105 km²
a) Número de cidades atendidas: 55

� 3) Número de colaboradores: 9
� 4) Quantidade de frota: 7 veículos

� 5) Início das atividades: 18/02/2008
� 6) Ranking de faturamento: 88° lugar

� 7) População da cidade: 139.848 habitantes
� 8) Clientes atendidos: 614

FILIAL DE PIRACICABA (SP)
� 1) Dimensões da filial:
a) Área total: 10.000 m²

b) Área construída: 1.600 m²
c) Área do terminal: 1.200 m²

d) Número de docas: 30

� 2) Abrangência da filial: 65 km²
a) Número de cidades atendidas: 26

� 3) Número de colaboradores: 47
� 4) Quantidade de frota: 21 veículos

� 5) Início das atividades: jun/2006
� 6) Ranking de faturamento: 34º lugar

� 7) População da cidade: 354.000 habitantes
� 8) Clientes atendidos: 2.083

Perfil

FILIAL DE PASSOS (MG)
� 1) Dimensões da filial:
a) Área total: 1.600 m²
b) Área construída: 748 m²
c) Área do terminal: 574 m²
d) Número de docas: 7

� 2) Abrangência da filial: 160 km²
a) Número de cidades atendidas: 35

� 3) Número de colaboradores: 14
� 4) Quantidade de frota: 4 veículos
� 5) Início das atividades: 17/11/2007
� 6) Ranking de faturamento: 64º lugar
� 7) População da cidade: 106.313 habitantes
� 8) Clientes atendidos: 691

FILIAL DE PATO BRANCO (PR)
� Dimensões da filial:
a) Área total: 954 m²
b) Área construída: 782 m²
c) Área do terminal: 782 m²
d) Número de docas: 3

� 2) Abrangência da filial: 100 km²
a) Número de cidades atendidas: 45

� 3) Número de colaboradores: 12
� 4) Quantidade de frota: 3 veículos
� 5) Início das atividades: 21/07/2004
� 6) Ranking de faturamento: 61° lugar
� 7) População da cidade: 74.000 habitantes
� 8) Clientes atendidos: 689
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e Logística em duas empresas de
petróleo no continente africano e
mais quinze anos como Gerente
de Tráfego em grandes empresas
do Brasil.

Dinâmico e pró-ativo, Marcos
destacou, dentre suas diversas
características como líder, o plane-
jamento, o foco na resolução de
problemas e a constante busca por
melhorias nos processos.

Durante a posse, o Diretor de
Operações, Luiz Carlos, parabeni-
zou o novo gerente e mencionou
alguns fatores primordiais para que
ele possa obter êxito em sua ges-
tão: “Um dos nossos principais
objetivos é fazer com que o depar-
tamento de tráfego se torne inova-
dor, contribuindo para que omoto-
rista se sinta à vontade, ouvindo-o
e ajudando-o a se adaptar à nova

regulamentação, pois isso fará toda
a diferença”, comentou.

Entre os futuros planos do
novo gerente, ele sugere a criação
de uma escola de formação de
motoristas, a elaboração da escala
mensal programada para o tráfego
rodoviário, a roteirização técnica
do tráfego urbano, a otimização
dos recursos internos e externos,
administrativos e operacionais –
tudo para continuar fazendo do
motorista da Braspress uma refe-
rência nacional, pormeio de treina-
mentos de qualificação.

Ao final da reunião, Marcos
agradeceu a todos pela oportuni-
dade: “Fazer parte da Braspress é
uma honra para mim. Todos os
colaboradores estão comprometi-
dos a fazer com que a Organização
continue sendo um ícone do trans-
porte de encomendas no Brasil, e
tambémestoudisposto a ajudar no
que for preciso”, concluiu.

Tráfego

M arcos Pereira de Freitas,
43 anos, é o novo Ge-
rente Nacional de Trá-

fego da Braspress. Em sua posse,
em 11 de junho passado, estiveram
presentes o Diretor de Operações,
Luiz Carlos Lopes, Tayguara Helou
e o Controller de Frota da
Braspress, Urubatan Helou Júnior,
entre outros representantes de

departamentos relaciona-
dos ao tráfego.

Marcos possui no-
ve anos de experiên-
cia internacional
como Adminis-
trador, Gerente
e Consultor de
Transporte

Empossado novo Gerente Nacional de
Tráfego da Braspress

O novo Gerente de
Tráfego, Marcos
Freitas, tomou
posse, no dia
11 de junho
passado

o atendimento do crescimento
da demanda no país. Desta vez
foi o de Maceió, capital do estado
de Alagoas, em uma área total de
5.289,77 m², localizada estrate-
gicamente na Rodovia BR-104,
km 88, no bairro de Tabuleiro do
Pinto.

DeacordocomUrubatanHelou,
Diretor-Presidente da Braspress,
com mais essa infraestrutura a
Organização se consolida como
grande operadora de distribuição

de encomendas na região Nor-
deste do Brasil, cujo PIB – Produto
Interno Bruto – cresce a taxas chi-
nesas, em torno de 11% ao ano.

“O novo terminal exigiu inves-
timentos que foram suficientes
para implantar uma área construí-
da de 2.358,2 m² e um terminal de
1.554,39 m², com 18 docas cross-
docking”, ele afirmou, otimista
com as perspectivas positivas de
crescimento nessa região.

A infraestrutura da filial dispõe
de refeitório e de dois dormitórios
para motoristas. Além disso, per-
mitirá operações mais otimizadas,
visando um melhor emprazamen-
to e a qualidade dos serviços pres-
tados, contando, para isso, com a
colaboração de 48 funcionários,
entre diretos e indiretos.

Novo terminal – Maceió

M ais um novo terminal
da Braspress foi inau-
gurado no mês de

agosto passado, objetivando

BRASPRESS: Novo
terminal em Maceió

O novo terminal de Maceió
foi inaugurado no mês de agosto passado
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Cenário

E
ncaramos com otimismo
2012; e, nos primeiros 7
meses do ano, crescemos
7,31% em relação ao
mesmo período de 2011.

A meta é fecharmos 2012 com
crescimento na ordem de 15% na
Regional do Espírito Santo”. A afir-
mação é do Gerente Regional
capixaba da Braspress, Waldenildo
Leite, que está nessa Gerência há
quase quatro anos.

Segundo Nildo, entre 2008 e
2009 foi registrado um crescimen-

Regional capixaba
encara 2012 com
otimismo

“
Waldenildo

Leite, Gerente
Regional do

Espírito Santo,
e acima a filial

de Vitória
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“Pai da Matéria”

Milton Petri (terceiro da
esquerda para a direita)
e Osmar Santos (sentado),
ao lado do prefeito de
Marília, José Tóffoli

Milton Petri participa de
homenagem a Osmar Santos

O
Diretor Vice-presi-
dente da Braspress,
Milton Domingues
Petri, participou de
uma homenagem

ao “Pai da Matéria”, Osmar Santos,
realizada pela Prefeitura de Marília,
por meio da Secretaria Municipal
de Cultura, no dia 5 de julho passa-
do, em Marília/SP, terra natal do
famoso ex-locutor.
Representando a Braspress,

Milton Petri falou aos presentes da
importância de se homenagear
Osmar Santos pelos seus dez anos
de dedicação à pintura.

SegundoPetri, a homenagemé
mais do que justa pela superação
dos limites físicos do artista.
“É muito importante valorizar

uma pessoa que passou por todas
as dificuldades que Osmar Santos
passou e que superou todos os
seus limites pela arte, que acaba
aproximando as pessoas. Ele é um
exemplo de vida para todos nós
pela garra que teve para superar
todas as dificuldades físicas; meu
eterno ídolo”, afirmou Petri, que
também prestigiou o artista adqui-
rindo um dos quadros expostos.
Osmar Santos, que já partici-

pou de outras exposições marilien-
ses, se disse honrado com a home-
nagem: “Estou muito feliz com a
homenagem, pois me sinto presti-
giado”, afirmou ele na ocasião.
O evento também contou

com a presença do prefeito da
cidade de Marília, José Ticiano
Dias Tóffoli.
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NOVAS FILIAIS EM BREVE

Aliás, cabe destacarmos aqui
essa importante filial de Vitória,
que não atende somente a Grande
Vitória, pois se trata do hub de
ligação entre as filiais da regional e
as principais regiões do país, com
linhas diretas para as filiais de
Porto Alegre, Blumenau, Curitiba,
Goiânia, Brasília, Recife, Salvador,
Fortaleza, Belo Horizonte, Rio de
Janeiro e São Paulo. Uma vez que,
com essas linhas, a Braspress con-
segue reduzir o prazo de entrega;
conquistando, com isso, um dife-
rencial de mercado que nenhum
concorrente instalado na região
consegue oferecer.

Para o próximo ano, a perspec-

“Com o aumento das operações na regional, tivemos
que incrementar as instalações de todas as filiais do

estado. A filial de Colatina, por exemplo, foi transferida
de um terminal de 600 m² para outro, de 1.200 m². Em
Cachoeiro de Itapemirim, iniciamos a transferência para
um outro terminal, de 2.100 m², sendo que as obras de
construção já estão em andamento. E o maior presente
que recebemos foi a construção de uma filial em Vitória,
em uma área de 40.000 m², que completou um ano de

funcionamento em 8 de agosto passado.
Nildo

“

”

.A filial de Colatina conta
com 27 colaboradores
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to na ordem de 31,83%. “Depois
de 2009 a 2010, crescemos
48,51%; e, de 2010 a 2011, cresce-
mos 16,45%. Neste ano, registra-
mos crescimento de 7,31% e
temos perspectivas de atingir 15%
até o próximo mês de dezembro”,
ele destacou.

Esses números somente foram
possíveis de ser alcançados, na
opinião do Regional, graças aos
investimentos permanentes que a
Diretoria da Organização faz em
todos os setores da empresa, sem
medir esforços para melhorar
constantemente o atendimento a
seus clientes, para prestar o
melhor serviço de transporte de
encomendas do país.

“Com o aumento das opera-

ções na regional, tivemos que
incrementar as instalações de
todas as filiais do estado. A filial de
Colatina, por exemplo, foi transfe-
rida de um terminal de 600 m²
para outro, de 1.200 m². Em
Cachoeiro de Itapemirim, inicia-
mos a transferência para um outro
terminal, de 2.100 m², sendo que
as obras de construção já estão
em andamento. E o maior presen-
te que recebemos foi a construção
de uma filial em Vitória, em uma
área de 40.000 m², que completou
um ano de funcionamento em 8
de agosto passado, junto com a
realização da 1ª SIPAT – Semana
Interna de Prevenção de Aci-
dentes no Trabalho”, acrescentou
Nildo.

Marcelo Mendes, Gerente de Cachoeiro
do Itapemirim, e abaixo a filial
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FILIAL COLATINA:
27 colaboradores

FILIAL LINHARES:
em implantação

FILIAL VITÓRIA:
211 colaboradores

TOTAL DE
COLABORADORES: 261

apoio incondicional do Regional,
Diretores e do Diretor-Presidente
da Organização, Sr. Urubatan He-
lou. Assimilei os conceitos e valores
e desenvolvo o meu trabalho com
excelência”, contou Nildo.

Em 1º de novembro de 2008,
foi chamado para um novo desa-
fio, quando assumiu a Regional
do Espírito Santo, aceitando-o
com o compromisso de manter a
Braspress em destaque no mer-
cado local. “Divido o sucesso
desta regional igualmente com
todos os gerentes, supervisores e
demais colaboradores do Espírito
Santo, que, com dedicação e
comprometimento, fazem com
que as metas sejam alcançadas”,
mencionou.

Na vida pessoal, Nildo fez
questão de destacar que tudo o
que conquistou com o trabalho foi
em razão de sempre ter o apoio
total de sua família; inicialmente,
de seus pais, Dona Zenilda e Sr.
Waldir Leite, que atuou mais de 40
anos no transporte e o levou para
trabalhar com ele aos 15 anos.

“Meu pai me passou todo o
seu conhecimento. Foi com ele
que descobri minha profissão e
aprendi os valores morais e éticos
que sigo e sempre seguirei.
Também tenho que fazer um agra-
decimento especial à minha espo-
sa, Fabiana, que sempre esteve ao
meu lado nos momentos em que
mais precisei, além de sua dedica-
ção e ajuda na educação dos nos-
sos filhos, Bruna (de 13 anos) e
Pedro (de 7 anos)”, destacou.

Nildo encerrou dizendo que
neste tempo em que está na
Organização, destaca também a
presença atuante da Diretoria e do
Diretor-Presidente, Sr. Urubatan
Helou, em todas as filiais, ofere-
cendo ferramentas para o desen-
volvimento do trabalho de cada
Regional. “Assim, podemos desen-
volver nosso trabalho profissional,
enquanto todos estão cautelosos,
a Braspress está atuando de forma
audaciosa, sempre realizando in-
vestimentos com consciência e
eficiência”, finalizou.

FILIAL CACHOEIRODO ITAPEMIRIM:
23 colaboradores

FILIAIS DA REGIONAL CAPIXABAFILIAIS DA REGIONAL CAPIXABA

tiva é superar o percentual de
2012, pois a regional iniciará 2013
com três novas filiais: Linhares/ES,
Teixeira de Freitas e Eunápolis/BA,
com previsão de inauguração
entre os meses de outubro e
dezembro deste ano. “Este cons-

tante crescimento possibilitou dis-
tribuição ágil no Espírito Santo e
viabilizou a abertura das novas
filiais, como a de Linhares – cidade
com o maior índice de crescimen-
to no interior do estado capixaba
– e as filiais de Teixeira de Freitas e
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Divido o sucesso desta
regional igualmente com todos

os gerentes, supervisores e
demais colaboradores do

Espírito Santo, que, com
dedicação e comprometimento,

fazem com que as metas
sejam alcançadas”,

mencionou.
Nildo

“

” Wendel Pertel, Gerente de Colatina

Paulo César da Silva Pachêco,
Gerente de Vitória

Eunápolis, que são importantes
cidades do sul da Bahia, que irão
proporcionar uma melhor integra-
ção entre as cidades capixabas e
baianas”, adiantou Nildo.

A Regional conta com a cola-
boração de 261 funcionários,
assim distribuídos: filial de Vitória,
com 211 funcionários, sendo 20
do setor administrativo, 177 do
operacional e 14 do comercial;
filial de Colatina, com 27 funcioná-
rios, sendo 5 do administrativo, 19
do operacional e 3 do comercial; e
a filial de Cachoeiro de Itapemirim,
com 23 funcionários, sendo 4 do
administrativo, 16 do operacional
e 3 do comercial.

TRAJETÓRIA
NA BRASPRESS

“Comecei minha trajetória na
Organização com a inauguração da
filial de Colatina, na função de ven-
dedor, em 1º de março de 2004,
oportunidade que me foi dada
pelo então Gerente Regional Sr.
Henrique Coimbra. Em 1º de julho
de 2004, fui promovido a Gerente
da Filial de Colatina, sempre com o



de nosso pessoal,
tendo chegado, final-
mente, à implantação
do EBS-Oracle, desde
janeiro último.

Agora, à frente da
Controladoria, nosso
primeiro trabalho tem
sido dar continuidade
ao sistema já existen-
te e, em conjunto
com nossos consulto-
res e recursos inter-
nos de TI, promover
ajustes nos diversos
departamentos e sis-
temas, obtendo, assim,
relatórios e informa-
ções de boa qualida-
de, que possibilitem à
controladoria desen-
volver com êxito seu
trabalho de planeja-
mento tanto de curto,
como de médio e
longo prazos. Preten-
demos, nos próximos
meses, já extrair os
primeiros relatórios
gerenciais desse novo
sistema”, acrescentou
Milton.

De acordo com
ele, grandes adapta-
ções, desde o início da implanta-
ção, tiveram de ser feitas, obrigan-
do, consequentemente, os colabo-
radores, tanto os diretamente liga-
dos ao projeto, quanto os demais, a
esforços bastante grandes, en-
volvendo tanto a absorção de
novos conhecimentos, quanto
adaptações em seus hábitos e
modos de atuação anteriores, uma
vez que muitos procedimentos
novos foram implantados, reque-
rendo efetiva adaptação.

“Queria, como mensagem fi-
nal, destacar a todos os nossos
Companheiros de jornada que o
sucesso dessa empreitada não
será mérito individual, mas sim de
toda a coletividade Braspress, pois
ninguém consegue fazer nada
sozinho. A integração de todos, a
participação e boa vontade efeti-

BRASPRESS News - 67

passa, preparando-se para os
desafios de mercado, as oscilações
econômicas, a falta de infraestru-
tura e todas as outras dificuldades
imputadas à iniciativa privada,
demonstrando ser uma empresa
que busca os seus ideais de quali-
dade e agilidade. Por isso, entendo
que a nossa visão de futuro é
muito promissora. Ainda há um
vasto mercado a ser desbravado
entre as barreiras nacionais; toda-
via, acreditamos que estamos
muito preparados a conquistar
operações ainda maiores, além
dos contornos brasileiros”.

CONTROLADORIA
ESTRATÉGICA

“Inicialmente, gostaria de agra-
decer as palavras tão generosas do
Sr. Tayguara sobre minha pessoa.
Durante meu período de convi-
vência com a Braspress, tive a
oportunidade de passar por vários
setores da Organização, bem
como acompanhar seu desenvol-
vimento – o que me possibilitou
conhecer os detalhes da empresa
e que, hoje, espero poder facilitar a
árdua tarefa de continuar a im-
plantação do setor de Contro-
ladoria, até aqui tão brilhantemen-
te administrado pelo Sr. Tayguara”,
afirmou Milton Braga.

Segundo ele, o princípio bási-
co da controladoria estratégica é
desenvolver estudos com o pro-
pósito de elaborar, implementar e
manter à disposição dos tomado-
res de decisão um conjunto de
informações operacionais, finan-
ceiras e contábeis, com o objetivo
de otimizar o controle de custos, a
administração tributária, a gestão
de recursos e os resultados tanto
no aspecto econômico, como no
financeiro.

“Como foi muito bem coloca-
do pelo Sr. Tayguara, foi necessário
muito trabalho e anos de dedica-
ção para modernizar nossos siste-
mas e processos. Utilizamos, nesse
período, diversas novas ferramen-
tas, consultorias renomadas, além

vas, a aceitação de novos concei-
tos, de novas formas de se realizar
uma tarefa, a aceitação de novos
treinamentos constituirão o alicer-
ce dessa obra e a origem de seu
êxito. Tenham certeza de que, com
os novos sistemas de controle,
teremos ferramentas poderosíssi-
mas de gestão, que, com toda a
certeza, têm total condição de nos
ajudar em nossa caminhada.

Aproveito a oportunidade pa-
ra agradecer, na pessoa do Sr. Uru-
batan Helou, a todos os nossos
Diretores pela confiança deposita-
da e a oportunidade a mim conce-
dida de prestar esse serviço ao
Grupo Braspress. Obrigado a to-
dos!”, finalizou.

Tayguara Helou tem acompanhado
de perto a transição

66 - BRASPRESS News

Novo gestor

Milton Braga assume a Controladoria

T
ayguara Helou trans-
mitiu recentemente o
cargo de Controller
para Milton Braga,
dizendo que o profis-

sional dispensa maiores apresen-
tações, visto que ele tem 27 anos
de Braspress; portanto, com vasta
experiência em todas as áreas de
back office e Recursos Humanos,
além de ser profundo conhe-
cedor das estratégias da Orga-
nização. E, acima de tudo, muito
comprometido com os resultados
das operações.

“Esta fase de transição tem
sido muito tranquila. Estou pas-
sando para ele todas as tarefas da
controladoria do nosso Grupo,
que, por sua particularidade, efe-
tua trabalhos além do que uma
controladoria tradicional efetua-
ria. A nossa controladoria tem um
enfoque estratégico, pois atua
lado a lado com todo o fluxo de
recursos da Organização para
garantir operações seguras, renta-
bilidade e conforto aos nossos
clientes”, afirmou Tayguara, que
atuou oito anos como Controller.

“Recordo-me até
hoje da primeira
reunião que tive
com o nosso Diretor
A dm i n i s t r a t i v o -
Financeiro, Sr. Giu-
seppe Coimbra, que,
na época, queria
estruturar a controla-
doria da Braspress
com a criação da
figura do Controller
para otimizar recur-
sos e amadurecer os
controles financei-
ros”, ele acrescentou.

Segundo Taygua-
ra, sua gestão foi
sempre muito focada
na redução de custos
e na melhor decisão
sobre o fluxo de capi-
tais: onde melhor
investir, melhores fon-
tes de financiamento,
além da busca de fer-
ramentas de gestão,
pessoas e procedi-
mentos, sempre pre-
servando os interes-
ses estratégicos de
mercado.

“Criamos o De-
partamento de Supri-
mentos e Compras
centralizado, modifi-
camos toda a base

contábil em acordo com o IFRS,
modificamos todo o plano de con-
tas, remodelamos todos os pro-
cessos, implementamos um novo
ERP, o EBS-Oracle, terceirizamos o
nosso contencioso jurídico com
um dos maiores escritórios de
advocacia do país e iniciamos os
primeiros passos para uma nova
base, visando o planejamento
orçamentário, entre outros proje-
tos que possibilitaram à Braspress
buscar os seus objetivos, manten-
do o crescimento sustentável ao
longo desses últimos anos”, deta-
lhou o ex-Controller, fazendo um
balanço de sua gestão.

A principal orientação que
Tayguara deu a Milton Braga foi a
importância de seguir o rumo de
uma controladoria estratégica,
voltada para a Braspress, não ape-
nas para as práticas de mercado,
mas identificando formas demaxi-
mizar resultados e proporcionar
capacidade de reinvestimentos,
sempre buscando cada vez mais
as melhores condições operacio-
nais, diferenciação e satisfação ao
mercado, colaboradores, fornece-
dores e acionistas.

“A transição já foi implementa-
da. Estou acompanhando as pri-
meiras semanas; mas, com um
profissional do gabarito do Sr.
Milton Braga e todo o seu conhe-
cimento, não há muito com o que
se preocupar. Mesmo assim,
jamais deixarei os meus olhos
longe do nosso financeiro como
um todo. Um financeiro bem
estruturado propiciará maior inte-
ligência do negócio, o que pode
nos levar a um patamar ainda
maior”, destacou Tayguara.

Finalizando, ele fez questão de
mencionar que o sucesso da
Braspress está umbilicalmente
ligado à capacidade dos colabora-
dores em absorver as mudanças:
“A nossa Organização se transfor-
ma e se modifica a cada dia que

Milton Braga
assumiu a

Controladoria
da Braspress



cerca de 2.500 kits de brindes.
Pelo quarto ano consecutivo, a

Braspress participou da Francal,
que é responsável pelo lançamen-
to das coleções primavera-verão,
com um estande de 231 m2, tendo
como tema central “A Inovação
Tecnológica”, com imagens do
SORTER – Sistema Automático de
Distribuição de Encomendas – e
de outros aspectos operacionais.

Por isso, no estande foi monta-
do umespaço cyber, comumaban-
cada de seis iPads, disponíveis para
os clientes acessarem seus e-mails.

Além disso, uma equipe de
cerca de sessenta profissionais tra-
balhou nessa feira, mostrando os
diferenciais da performance da
Braspress em todo o Brasil, sendo
que a Companhia atua por meio de
suas 107 filiais, estrategicamente
localizadas em grandes polos de
consumo.
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A
Braspress presti-
giou o setor calça-
dista ao participar
de mais três feiras
do setor em junho e

julho: a Francal, em São Paulo/SP; a
Moda Calçados Uberlândia – Feira
de Calçados –, em Uberlândia/MG;
e a Bahiacal, em Salvador/BA.

Na participação da Organiza-
ção na 44ª Francal – Feira Interna-
cional da Moda em Calçados e
Acessórios –, realizada entre os
dias 26 e 29 de junho passado, em
São Paulo/SP, foram distribuídos

“Voltamos a prestigiar a Fran-
cal porque o setor calçadista re-
presenta uma parcela significativa
de nossos negócios; afinal, grande
parte dos mais de 1.000 exposito-
res são nossos clientes, e participar
desse evento é estar ao lado deles
no lançamento das novidades para
a estação mais vendedora do ano”,
afirmou Urubatan Helou, Diretor-
Presidente da Braspress, que este-
ve presente no evento.

Segundo o Diretor Comercial
Giuseppe Lumare, que também
acompanhou o evento, foram fir-
mados vários negócios na feira, e
outros foram prospectados pelos
colaboradores das filiais de Novo
Hamburgo e Caxias do Sul/RS;
Uberlândia e Divinópolis/MG; São
Paulo, Bauru, Araçatuba e Fran-
ca/SP, que trabalharam na feira.

“O setor calçadista tem uma
participação significativa em nos-

Da direita para a esquerda: Giuseppe Coimbra (Diretor
Administrativo-Financeiro); Tayguara Helou; Urubatan Helou
(Diretor-Presidente da Braspress); Milton Petri (Diretor Vice-
Presidente); Luiz Carlos Lopes (Diretor de Operações) e Giuseppe
Lumare Júnior (Diretor-Comercial), e ao fundo colaboradores

BRASPRESS participa de
feiras em São Paulo,
Uberlândia e Salvador

Setor calçadista
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Regional do Triângulo Mineiro,
Carla Mendonça, que representou
o Diretor-presidente, Urubatan
Helou, na abertura do evento.

Segundo o presidente do
SINDICALÇADOS – Sindicato das
Indústrias de Calçados de Uber-
lândia –, César Cunha Campos, a
exposição contou com a presença
de lojistas de toda a região, de
cidades como Uberaba, Capinó-
polis, Ituiutaba, Prata, Patos de
Minas e Araguari, entre outras.

“A feira foi excelente, e cerca
de 72% dos expositores já confir-
maram presença para a próxima
edição outono-inverno, que será
nos dias 29, 30 e 31 de janeiro de
2013”, afirmou o presidente da
entidade, que promove a feira.

200 MARCAS NA
BAHIACAL, EM
SALVADOR/BA

A Bahiacal aconteceu entre os
dias 11 e 13 de julho passados, em
Salvador/BA, com a presença de

mais de 50 empresas expositoras,
totalizando 200 marcas. A equipe
da filial de Salvador esteve presen-
te sob o comando do Regional
baiano Cláudio Henrique.

“O evento foi mais uma forma
da Braspress consolidar o nome na
região, realizando novos negócios
e apresentando os serviços já

conhecidos por sua qualidade em
todo o Brasil. Já atendemos gran-
des companhias do setor de calça-
dos e a feira é mais uma forma de
demonstrar nossos diferenciais e
aumentar ainda mais a nossa par-
ticipação dentro de um mercado
altamente disputado”, finalizou
Urubatan Helou.

Estande na Bahiacal, feira de calçados realizada em Salvador
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sos negócios, cerca de 9% a 10%, e
pretendemos aumentar nossas
participações em feiras de calça-
dos. Tanto é que, somente entre os
meses de junho e julho, participa-
mos de três, pois é uma ótima
oportunidade para estarmos com
os nossos clientes e conquistar-
mos outros”, acrescentou Pepe.

MAIS DE 100 MARCAS NA
FEIRA DE UBERLÂNDIA/MG

A Moda Calçados de Uberlân-
dia/MG ocorreu entre os dias 9 e
11 de julho passados, com a pre-
sença de mais de 100 marcas,
mostrando as novidades da cole-
ção primavera-verão. A equipe da
filial da Braspress na cidade esteve
presente, e é gerenciada pela

Da esquerda para direita : Nelson Matias; Railene
Oliveira; Gisele Ortiz; Patrícia Lilian; Juliana Cristina;

Carla Mendonça; Nayara Franco; Amelissandra
Marques; Arthur Bragato e Alessandra Júnia
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Novas filiais em Santa Catarina

Em Brusque, a nova filial
ocupa área total de 5.678
metros quadrados

Outra nova unidade
da BRASPRESS
em Brusque/SC

Outra nova unidade
da BRASPRESS
em Brusque/SC

A
Braspress também
inaugurou, no dia 13
de agosto, a 9ª filial
em Santa Catarina.
Desta vez as opera-

ções começaram em Brusque, a 106ª
filialdaOrganização instaladanopaís.

O novo terminal, com área total
de 5.678metros quadrados, atende-
rá 12 cidades em um raio de 60 km2

na região conhecida como Vale do
Itajaí, onde também foi inaugurada
a filial de Itajaí.

Segundo Urubatan Helou, Dire-

tor-presidente da Braspress, o novo
terminal complementa as opera-
ções no estado catarinense, contri-
buindo para a diminuição dos pra-
zos de entrega.

“Estamos ampliando nosso nú-
merode filiais emSantaCatarinapa-
ra o melhor atendimento de nossos
clientes”, acrescentou Helou.

O novo terminal tem 1.628 me-
tros quadrados de área construída,
com 10 docas para o carregamen-
to/descarregamento simultâneo, e
empregará 36 colaboradores.

emprazamento de entregas.
“A filial de Itajaí é estratégica

não somente do ponto de vista ope-
racional, como também visa a
ampliação de nossos negócios no
estado catarinense”, concluiu Helou.

O novo hub tem 4.600 metros
quadrados de área útil, com 34
docas para o carregamento/des-
carregamento simultâneo, e empre-
gará 60 colaboradores.
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A filial de
Itajaí é

estratégica
para os

negócios da
Braspress

BRASPRESS inaugura

hub de Itajaí

A
Braspress inaugurou,
no dia 6 de agosto
passado,emItajaí/SC,
sua 105ª filial instala-
da no país.

O novo terminal, com área total
de 12.600 metros quadrados, aten-
derá toda a região do Vale do Itajaí.
O hub também operará no sistema
overnight, que interligará, 24 horas
por dia, todo o estado às outras sete

filiais instaladas em Santa Catarina.
Segundo Urubatan Helou,

Diretor-presidente da Braspress, o
novo hub trará reflexos positivos
nas operações realizadas em toda
a região Sul do país, uma vez que
o terminal estará interligado aos
outros hubs da Organização insta-
lados em Santa Maria/RS, Guara-
puava/PR, e ao de Bauru/SP, dimi-
nuindo, assim, ainda mais o



até 1º de janeiro de 2013, data em
que tomará posse o candidato que
for eleito no pleito deste ano. Ele
não é candidato à reeleição. Tomou
posse em 30 de março de 2010
após renúncia do tucano Wilson
Santos, que, em seu segundoman-
dato como prefeito, pediu afasta-
mento do cargo eletivo para con-
correr ao Governo do Estado.
Galindo era o vice de Santos.
Sobre as questões mais em

voga na capital mato-grossense, o
prefeito fez algumas considerações:

PRIVATIZAÇÃO
DA ÁGUA

“Vai ser uma solução para
Cuiabá. Estamos há 40 anos com o
serviço de água e esgoto sendo
realizado pelo Poder Público. Du-
rante 28 anos sendo realizado
pelo Governo do Estado e, agora,
está com a Prefeitura Municipal há
12 anos, e muito pouco avançou.
A iniciativa privada, tenho certeza,
vem para melhorar esse atendi-
mento sem o aumento de tarifas”.

POEIRA ZERO

“O ‘Poeira Zero’ é um projeto
para pavimentar, com asfalto, 100%
das ruas e avenidas de Cuiabá.
Então, os primeiros 26 bairros que
serão contemplados bairros pe-
quenos; exemplo da Cidade Alta,
que tem 95% do seu asfalto pa-
vimentado, faltando apenas me-
tade. Mas tem alguns bairros que
não têm pavimentação asfáltica
nenhuma, como é o caso do Par-
que Ohara I e o Parque Ohara II.
Nesses bairros, a pavimentação
será de 100%. Então, o nome ‘Poei-
ra Zero’ foi dado para esse projeto
ambicioso, que, em três anos, deve-
remos pavimentar 100% das ruas
da nossa capital”.

TRANSPORTE URBANO

“Vamos implantar o Bus Rapid
Transit (BRT), ônibus com corredor
exclusivo para complementar o
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Veículo Leve sobre Trilhos (VLT),
modal do transporte público esco-
lhido pelo Governo do Estado para
a Copa do Mundo de 2014. Ini-
cialmente, o BRT foi pensado como
o transporte público para o Mun-
dial, mas foi descartado após o
Governo do Estado reavaliar o pro-
jeto e identificar que ele não daria
conta de atender à demanda cres-
cente de usuários do transporte. O
projeto do BRT deve custar entre
R$ 120 e R$ 150 milhões. O recurso
deve ser destinado por meio do
Programa de Aceleração do Cres-
cimento (PAC) da Mobilidade Ur-
bana”. Ele explicou que o BRT deve
ser construído na Rodovia Palmiro
Paes de Barros, na região do Co-
xipó, uma das mais populosas da
cidade. Com 5 quilômetros de ex-
tensão, o BRT vai se conectar com
um terminal que será construído
para o VLT na Avenida Fernando
Corrêa da Costa.

EDUCAÇÃO

Em2011, Cuiabá atingiu ameta
que estava prevista para 2017 no
Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB), indicador
da rede pública de ensino para ava-
liar a qualidade de ensino das cida-
des de todo o Brasil. Cuiabá avan-
çou seis posições no ranking das
capitais com melhor nota no IDEB
2011 e se tornou um exemplo para
todo o país.

PARQUES PÚBLICOS E RIO
CUIABÁ: CONTATO COM A

NATUREZA!

Dois parques públicos garan-
tem aos moradores de Cuiabá es-
paços de lazer e contato com a na-
tureza. Tanto o Parque Mãe Bonifá-
cia, quanto o Parque Massairo Oka-
mura são urbanos, administrados
pela prefeitura e oferecem trilhas e
área deplaygroundpara as crianças.
O Mãe Bonifácia tem 77 hecta-

res de área verde preservada. Ao
longo das caminhadas pelas cinco
trilhas, os frequentadores podem

avistar macaquinhos, como o sa-
gui, respirar ar puro e fresco eman-
ter a forma em dia em cinco postos
de ginástica. O parque tem, ainda,
mirante, centro de educação am-
biental e praça cívica. O nome do
parque é uma homenagem a uma
escrava curandeira, que protegia os
negros do açoite. No coração do
parque localiza-se a estátua deMãe
Bonifácia, esculpida em pedra. No
local, há teatro e outras atividades
culturais disponíveis, gratuitas.
Já o parque Massairo Okamura

dispõe de dois quilômetros de tri-
lhas, sanitários públicos e centro
para educação ambiental. Abri-
ga, também, passagem de
água,mirante, espelhod’á-
gua e apraçaBoéBororo,
além de instalações ad-
ministrativas e um pal-
co para atividades co-
munitárias. Tem, em
seus limites, nascentes
que formam o córrego
doBarbado, umdos que
deságuam no rio Cuiabá.
O rio Cuiabá banha a

cidade, que é cortada pelo
manancial de águas barrentas. O
estado de contaminação do rio,
que recebe, em vários pontos da
cidade, esgoto in natura, inspira
campanhas abraçadas pela socie-
dade, políticos e escolas, bem
como por pessoas interessadas em
preservar esse patrimônio natural.
São 980 quilômetros de percur-

so, com a cultura das famílias ribei-
rinhas preservada; esses grupos de
pessoas sobrevivem da pesca e do
artesanato talhado na argila.
São naturais desse rio espécies

de peixe que estão no imaginário
da população, como o pacupeva e
o pacu.
Aliás, conforme a crença popu-

lar, quem chega em Cuiabá e come
cabeça de pacu, uma iguaria local,
nunca mais vai embora.
Das figuras naturais surgem as

peças artesanais, sendo que as
mais conhecidas são as produzidas
na comunidade de São Gonçalo.
Galinhas, cajus, onças, tatus e ou-

Prefeito
Galindo

Uma capital receptiva!
Calorosa Cuiabá

A cidade cresceu de forma
explosiva do ponto de vista demo-
gráfico, por isso pode se orgulhar
de algumas conquistas; mas, tem
muito com o que se preocupar.
A saúde pública é um exemplo.

O Pronto-socorro Municipal de
Cuiabá (PSMC) não dá conta de
atender, com qualidade, tantos
pacientes: locais e do interior do
estado, e até de países vizinhos,
como a Bolívia e o Paraguai.
Cuiabá também é conhecida

como Cidade Verde, mas vem per-
dendo esse título devido à derru-
bada de árvores, em nome da
urbanidade; inclusive nesse pro-
cesso de preparação da cidade
para a Copa do Mundo FIFA 2014.
Cuiabá será uma das cidades-sede
e, recentemente, a Secretaria
Extraordinária da Copa do Mundo
(SECOPA) informou à imprensa
que serão derrubadas 2.500 árvo-
res para dar espaço às obras neces-
sárias ao bom funcionamento do
megaevento. No entanto, em dois
parques públicos ainda semantêm
a prática da caminhada e do conví-
vio com a natureza.
A cidade, que nasceu no ciclo

do ouro, tem um jeito de falar
muito próprio e um sotaque que
mistura as influências de todos os
povos que vieram para cá. Tem
uma identidade indígena e negra e
uma comida típica deliciosa, inspi-
rada no cardápio afrodescendente.
Cuiabá: uma cidade calorosa,

receptiva, rica culturalmente e com
grandes desafios sociais a serem
enfrentados.

PREFEITO FALA SOBRE
QUESTÕES IMPORTANTES

PARA A CIDADE

O empresário Francisco Bello
Galindo Filho, ou Chico Galindo é o
prefeito de Cuiabá, com mandato

C
uiabá é conhecida co-
mo a capital mais
quente do Brasil. Não é
incomum os termôme-
tros do centro da cida-

de marcarem mais de 40º C.
Conforme dados do Instituto
Nacional de Meteorologia (INMET),
a máxima oficial alcançada, nomês
de outubro, conforme acompanha-
mento climático feito de 1961 a
1990, foi de 42,2º C,. “Mas é menti-
ra”, diriam os cuiabanos. A tempe-
ratura sobemuitomais do que isso!
O calor, para Cuiabá, é uma espécie
de orgulho. E esse calor é, também,
humano. Que cidade receptiva!
Em Cuiabá, a Braspress é dirigi-

da pelo Gerente Regional Jorge
Bittar; e no mesmo estado de Mato
Grosso, a Organização atua tam-
bém em Rondonópolis por meio
do gerente Thiago Salapata Leite.
Localizada na região centro-sul

de Mato Grosso, Cuiabá cresceu
desordenadamente pelo fato de
ter recebido milhares de imigran-
tes, de todas as regiões do país,
sobretudo nas décadas de 1970 e
1980, período em que o Governo
Federal incentivou a ocupação da
Amazônia.
Esse crescimento desarmônico

provocou uma série de problemas
sociais com os quais a população
convive até hoje, e não houve um
gestor sequer que conseguiu solu-
cionar as questões do transporte e

da saúde pública, por exemplo,
dramas que a imprensa relata
todos os dias.
Em Cuiabá, as ruas e avenidas

são estreitas, para permitir o fluxo
de uma frota 4,4 vezes acima do
que a cidade suporta; ou seja, são
236.535 automóveis a mais do que
o ideal, segundo o Departamento
de Engenharia Civil da Univer-
sidade Federal de Mato Grosso
(UFMT). No dia a dia, isso se traduz
em congestionamentos, infrações
constantes, irritação, acidentes.
Dando apenas um exemplo, só no
dia 15 de julho deste ano foram
registrados 31 acidentes pelas ruas
de Cuiabá, conforme dados do
Centro Integrado de Operações de
Segurança Pública do Estado de
Mato Grosso (CIOSP). Os acidentes
envolveram 16 pessoas, que sofre-
ram danos materiais, e outras 15,
que ficaram, de alguma forma, feri-
das. Duas morreram.
Quem chega de fora para viver

em Cuiabá, é chamado de “pau-
rodado”, uma referência aos
galhos de árvores que descem o
rio sem rumo.
Moram em Cuiabá 551.089

habitantes, de acordo com o censo
realizado em 2010 pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). Na década de 1960, Cuiabá
era uma “currutelinha” (pequena
vila), como dizemno linguajar local,
com apenas 57.860 habitantes.

Cuiabá acumula
293 anos de

história

*KekaWerneck
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VENDAS SÃO PAULO E GRANDE SÃO PAULO:

DEMAIS LOCALIDADES:

PONTUALIDADE.
É ASSIM QUE SE RESUME A PARCERIA

DIMEP E BRASPRESS.

A confiança entre as duas empresas fez com 
que a BRASPRESS escolhesse a DIMEP para 

implantar o sistema de ponto REP em toda as 
suas unidades do Brasil. Faça como a 

Braspress: escolha o melhor equipamento e o 
melhor pós-venda para sua organização.

DIMEP e BRASPRESS : 35 anos de parceria! 

Uma solução para cada necessidade.

Após 02 de julho, médias e grandes empresas que utilizam Ponto Eletrônico 
não adequado a Portaria 1.510/09 estarão sujeitas a autuação fiscal. 

REP - Médias e Grandes Empresas

REP - Pequenas Empresas
e empresas de Agronegócios

tros motivos populares dão vida a
uma arte reconhecida internacio-
nalmente pela autenticidade e
beleza rústica.

HISTÓRIA – DO OURO À
COPA DO MUNDO

Primeiro, vieram os bandeiran-
tes paulistas em busca de índios
para o trabalho escravo no Rio de
Janeiro. Depois, Paschoal Moreira
Cabral e seu bando logo percebe-
ram que se tratava de uma região
riquíssima em ouro. A bandeira de
Cabral se instalou àsmargens do rio
Coxipó, salpicado de ouro, e, em
1719, foi criado o Arraial da For-
quilha –oprimeiro núcleodepopu-

lação não indígena de Mato Grosso
–, atualmente Coxipó do Ouro, dis-
trito de Cuiabá. No entanto, o gran-
de achado aconteceria três anos
mais tarde. Em 1722, outro bandei-
rante, o sorocabano Miguel Sutil,
descobriu novas jazidas no pé do
morro onde hoje é a atual Igreja do
Rosário. Logo o Arraial da Forquilha
foi esvaziado e a extração aurífera
passou a acontecer nesse novo
lugar, chamado de Lavras do Sutil,
onde atualmente funciona o centro
histórico de Cuiabá.

Assim Cuiabá foi surgindo: de
beco em beco, de viela a viela –
uma população formada por
índios, bandeirantes e demais
aventureiros em busca do metal
preciso. Um lugar que outrora foi

um acampamento de garimpo se
tornou um arraial, depois vila,
virou cidade, para, em 1836, trans-
formar-se em capital da província
de Mato Grosso.

Depois do fim do ciclo do ouro,
muitos apostaram que Cuiabá não
iria vingar. Devido ao isolamento
geográfico em relação às principais
cidades do Brasil Colônia, a cidade
viveu 200 anos de estagnação eco-
nômica. Mas, por outro lado, isso
fez com que o lugar mantivesse,
por muito tempo, características
próprias, seja no jeito de falar, na
arquitetura, ou nomodo pacato de
se levar a vida. Tanto que, até mea-
dos do século XX, Cuiabámantinha
um aspecto de cidade colonial,
composta pelos famosos casarões
de paredes de adobe (tijolo grande
de argila), com meio metro de es-
pessura, jardins internos e “jane-
lões” de madeira.

Todavia, todo essemarasmo foi
perturbado com a chegada do
Estado Novo, em 1930. A partir da
década de 1940, surgiram as largas
avenidas e as primeiras constru-
ções verticais em Cuiabá. Também
se iniciava o programa “Marcha
para o Oeste”, que visava ocupar os
“espaços vazios”do interior brasilei-
ro, numa perspectiva capitalista. A
medida começou no governo de
Getúlio Vargas e se acentuou na
década de 1960, com os militares
no poder. Em virtude disso, Cuiabá
foi invadida por novos desbravado-
res, vindos principalmente da
região Sul do país. Assim como no
ciclo do ouro, a cidade sofreu um
novo boom populacional. Para se
ter uma ideia, no início da década
de 1960, Cuiabá tinha uma popula-
ção de 50mil pessoas. Com a políti-
ca da “Marcha para o Oeste”, esse
número saltou para 100 mil habi-
tantes no ano de 1974.

A vinda dos imigrantes sulistas
fez com que fosse implantada a
cultura do ar-condicionado. As
casas seculares foram deixadas de
lado e houve uma grande desca-
racterização do centro histórico.
Cuiabá e Mato Grosso seriam defi-

nitivamente integrados ao resto do
Brasil a um preço muito alto, do
ponto de vista cultural. Mas, a cida-
de nunca perdeu duas característi-
cas: o calor de 40 graus e a hospita-
lidade de seu povo, que acolheu e
acolhe, de braços abertos, as pes-
soas que a escolhem para viver.

Atualmente com 293 anos, a
capital de Mato Grosso, que já tra-
vou tantas batalhas, prepara-se
para um novo desafio: ser uma das
sedes da Copa do Mundo de 2014
– o segundo maior evento esporti-
vo do planeta –, perdendo apenas
para as Olimpíadas. Hoje, Cuiabá é
uma das principais metrópoles do
Centro-Oeste brasileiro.

A CONCESSÃO DE
ÁGUA E ESGOTO

Um dos acontecimentos que
mexeram com Cuiabá nos últimos
tempos foi a concessão da Com-
panhia de Saneamento da Capital
(Sanecap) à iniciativa privada. Os
serviços de abastecimento de água
e tratamento de esgoto foram re-
passados à empresa CAB Ambien-
tal, cuja concessão é de 30 anos.

O projeto de concessão, apro-
vado em julho do ano passado,
causou o maior frisson na cidade e
gerou protestos por parte dos tra-
balhadores da Sanecap e dosmovi-
mentos populares. A principal
reclamação da população foi em
relação aos vereadores da Câmara
Municipal, quando a base do pre-
feito na casa de leis aprovou a con-
cessão a toque de caixa, sem dis-
cussão ampla com a sociedade.

A CULTURA CUIABANA

Por ser uma cidade cosmopoli-
ta, a cultura cuiabana recebeu e
recebe a influência de praticamen-
te todos os cantos do Brasil, até do
exterior. Seja no linguajar, na culi-
nária, na música, na dança ou na
arquitetura, Cuiabá mantém vivos
os antigos costumes e, ao mesmo
tempo, recebe de braços abertos as
novas experiências culturais.
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Calorosa Cuiabá

Parques,
como o Mãe

Bonifácia,
são espaço

de lazer
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Calorosa Cuiabá

O linguajar é uma das caracte-
rísticas mais marcantes do povo
cuiabano. O “cuiabanês” tem quase
300 anos de história e recebeu a
influência de dialetos indígenas,
das línguas portuguesa e espanho-
la. Segundo o pesquisador e jorna-
lista Pedro Rocha Jucá, o linguajar
cuiabano é o português arcaico,
que era falado em Portugal no
século VI. Hoje, o “cuiabanês” está
mais restrito às comunidades ribei-
rinhas por conta do processo de
imigração que a capital sofreu na
década de 1960.

Na música e na dança, Cuiabá
tem o siriri, o cururu e o rasqueado:
ritmos ricos em história e tradição,
que compõem o folclore mato-
grossense. O cururu e o siriri são

danças irmãs, praticadas especial-
mente em festas religiosas, como a
de São Benedito – um dos padroei-
ros de Cuiabá. A origem dessas
danças remonta ao século XVIII, e
tiveram a influência dos rituais indí-
genas, africanos e até dos jesuítas,
que utilizavam a dança como
forma de catequizar os índios. O
cururu se diferencia do siriri por ser
dançado e cantado apenas por
homens; já o siriri é dançado por
ambos os sexos. Umadas coreogra-
fias mais conhecidas é quando os
homens posicionam seus braços
nas costas, enquanto as mulheres
mexem suas saias. A viola de cocho,
o ganzá (espécie de percussão) e o
mocho, que lembra um pequeno
tambor, são os instrumentos utili-

zados para embalar as danças do
siriri e do cururu.

Quanto ao rasqueado, surgiu
durante a Guerra do Paraguai
(1864), em um intercâmbio cultural
entre ribeirinhos e os refugiados da
guerra, que foram detidos em um
acampamento militar construído
onde hoje é a cidade de Várzea
Grande, separada de Cuiabá ape-
nas por uma ponte. O rasqueado
cuiabano tem influência da polca
paraguaia. O ritmo caliente e dan-
çante ganhou o Brasil com a músi-
ca A Lua. A canção é interpretada
pelo trio Henrique, Pescuma e
Claudinho, e já foi cantada por cele-
bridades, como a dupla sertaneja
Zezé di Camargo & Luciano.

A culinária cuiabana também é
vasta. Nela, os turistas podem des-
frutar depratos comooMaria Isabel
(carne seca com arroz), acompa-
nhado de farofa de banana e feijão
empamonado (acrescido de farinha
até engrossar). O peixe também é
ingrediente certo na culinária cuia-
bana. Os pratos mais conhecidos
são mojica de pintado, bagre enso-
pado e a famosa cabeça de pacu.

Na arquitetura, os turistas
podem apreciar o Centro Histórico
de Cuiabá. No conjunto dos casa-
rões seculares, destaca-se o Museu
da Imagem e do Som de Cuiabá.
Construído pelo alferes Joaquim
Moura na primeira metade do
século XIX, o sobrado, hoje, abriga
documentos que retratam o coti-
diano de Cuiabá a partir de 1910.
Atualmente, o acervo fotográfico
do museu conta com mais de 25
mil imagens.

O MISC fica na Rua Voluntários
da Pátria, nº 75, esquina com a Rua
7 de Setembro. O espaço funciona
das 14 às 18h e é gerenciado pela
Secretaria de Cultura.

EDUCAÇÃO AVANÇA

O salário do professor da rede
municipal de educação de Cuiabá é
o segundo maior do Brasil – um
indicador de que estão ocorrendo
avanços na educação, no municí-
pio. Além do salário, o ensino de

tempo integral é proporcionado
pelo programa “Educa Mais” a 80
das 94 unidades escolares da rede
municipal. O projeto proporciona o
acesso dos alunos da rede às ativi-
dades educativas, culturais e espor-
tivas na escola, no período inverso
emque estudam. Isso possibilita, ao
aluno, uma frequência diária na uni-
dade escolar de sete horas e meia.

Outro projeto interessante é o
“Escola Aberta”, implantado em
2011 e que já atende 19 unidades,
com o principal objetivo de dimi-
nuir os índices de violência por
meio da promoção de atividades
educativas, esportivas e culturais
aos sábados. Ou seja, alunos, pais,
familiares e a comunidade, em
geral, podemutilizar a escola como
um espaço de lazer, em vez de fica-
rem nas ruas por falta do que fazer.

O município também executa
projetos como o “Escola com
Saúde”, que promove avaliações
médicas, nutricionais, oftalmológi-
cas, além de orientações psicológi-
cas, pedagógicas e de higiene pes-
soal; o projeto “Agente Mirim de
Combate à Dengue é coisa séria,
sim Senhor”, para acabar com focos
do mosquito Aedes Aegypti, trans-
missor da doença; e o projeto “Faz
bem se alimentar bem”, para a
criançada escolher melhor o que
come; entre outros.

A proposta da escola inclusiva
já mudou a rotina de 46 salas mul-
tifuncionais no ensino público
municipal. O acompanhamento
realizado com as crianças portado-
ras de necessidades especiais é gra-
tuito e acontece de duas a três
vezes por semana. A rede já conta
com 67 professores especializados
nas escolas e nove em creches, que
trabalham de forma itinerante e se
dedicam às crianças com deficiên-
cias visuais, motoras, auditivas,
cognitivas, entre outras.

Hoje, aproximadamente 800
crianças com alguma deficiência
são atendidas pela rede munici-
pal de ensino, que conta, ainda,
com o trabalho de cinco instruto-
res da Linguagem Brasileira de
Sinais (LIBRAS).
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Mais uma filial

Paranavaí é a 107ª filial da
Braspress instalada no Brasil

BRASPRESS inaugura
filial de Paranavaí

A
Braspress inaugurou,
nodia 3de setembro
passado, em Parana-
vaí/PR, sua 107ª filial
instalada no país.

O novo terminal, com área
total de 3.000 m2, atenderá toda a
região Noroeste do Paraná, abran-
gendo cerca de 30 cidades, em um
raio de 70 km2.

Segundo Urubatan Helou, Di-

retor-Presidente da Braspress, o
novo terminal vai agilizar o empra-
zamento, nessa região, em 24 ho-
ras. “O novo terminal trará reflexos
positivos nas operações, contri-
buindo para a diminuição dos pra-
zos de entrega”, afirmou Helou.

A filial de Paranavaí é a 11ª do
estado paranaense, onde também
estão instaladas as filiais de Cam-
po Mourão, Cascavel, Curitiba, Foz

do Iguaçu, Guarapuava, Londrina,
Maringá, Pato Branco, Ponta Gros-
sa e Umuarama.

O novo terminal tem 1.000
m2 de área construída, com 9
docas para o carregamento/des-
carregamento, e empregará 13
colaboradores.

80 - BRASPRESS News

Fórum de Campinas

Urubatan Helou
(Diretor-Presidente da
Braspress), à esquerda,
e João Doria Jr., (Presidente
do LIDE), à direita

Rafael
participa pelo

segundo ano de
provas de

motociclismo

BRASPRESS & LIDE

Ninja 250R, garantiu o 2° lugar na
classificação final da categoria
Light do campeonato, com 102
pontos, ficando atrás somente de
Sabrina Paiuta, que levou a primei-
ra colocação, com 113 pontos.

Segundo Rafael, que se esfor-
çou muito durante toda a com-
petição para obter boas coloca-
ções, atingir o segundo lugar na
categoria Light já é um grande
começo: “Esperava ter sido cam-
peão, pois me dediquei muito
em todas as etapas. Cheguei até
o final brigando pelo título e,

apesar de ter ficado com o 2°
lugar, estou muito feliz com os
resultados que conquistei duran-
te toda a minha trajetória no
campeonato”, concluiu.

Motociclismo

N
os últimos dias 2 e 3
de setembro, a Co-
pa Kawasaki Ninja
250R chegou à sua
etapa final. O piloto

Rafael Micheletti, de 25 anos,
patrocinado pela Braspress, che-
gou em 6° lugar na última etapa,
que ocorreu no Autódromo Inter-
nacional de Santa Cruz do Sul, no
Rio Grande do Sul, e ficou em 2°
lugar nos resultados finais da
competição.

Rafael Micheletti, que dispu-
tou as corridas com uma moto

Rafael Micheletti conquista o
2° lugar da Copa Kawasaki

A
Braspress foi uma
das colaboradoras
do Fórum Econô-
mico de Campi-
nas, importante e-

vento realizado pelo LIDE – Gru-
po de Líderes Empresariais –,
presidido por João Doria Jr., no
dia 11 de agosto passado, em
Campinas/SP.

O evento contou com a presen-
ça doGovernador do estado de São
Paulo, Geraldo Alckmin, juntamen-
te com o prefeito de Campinas,
Pedro Serafim, alémde outras auto-
ridades; outros 312 empresários,
como o Diretor-presidente da
Braspress, Urubatan Helou, tam-
bémmarcaram presença.

Segundo Urubatan Helou, foi
uma ótima oportunidade de se
debater perspectivas, soluções
econômicas e sociais para Cam-
pinas e região. “Foi uma ação ex-
tremamente construtiva para a
sociedade e pude questionar so-
bre a mobilidade urbana na re-
gião”, ele afirmou.

Lu
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servar a natureza e continuar se
mantendo como uma empresa
ambientalmente correta.

“Essa melhoria partiu de suges-
tões do pessoal do departamento
administrativo, uma vez que já doá-
vamos informalmente esse lixo; e,
em contato com a SALU – Se-
cretaria Adjunta de Limpeza Ur-
bana – de Contagem, solicitamos
orientação e amesma realizou uma
vistoria na filial, indicando-nos a
ASMAC–Associaçãodos Catadores
de Materiais Recicláveis de Con-
tagem –, que, em parceria com a

prefeitura da cidade, são responsá-
veis pela separação e posterior reci-
clagem desses resíduos. Então, for-
malmente fechamos o contrato
para doação, adequando-nos à Lei
Municipal 2.627/94. Por isso, acho
importante que o mérito seja de
todos que participam das reuniões
de qualidade e melhoria da filial”,
explicou o Regional.

Os materiais que estão sendo
coletados para reciclagem são:
papelões, plásticos e papéis, em
geral, que são usados com frequên-
cia no dia a dia dos colaboradores
da filial, e muitas vezes acabam
sendo descartados sem ter outro
tipo de utilidade.

Desde julho de 2012, as doa-
ções da Braspress estão sendo cole-
tadas semanalmente pela ASMAC –
Associação dos Catadores de
Materiais Recicláveis de Contagem
–, que, em parceria com a prefeitu-
ra da cidade de Contagem, são res-
ponsáveis pela separação e poste-
rior reciclagem desses resíduos.

“A reciclagem contribui signifi-
cativamente para a preservação do
meio ambiente. Através dela, é pos-
sível reutilizar matérias-primas que
são constantemente retiradas da
natureza, pois diversos materiais
podem ser reaproveitados para que
possamos economizar os recursos
naturais do nosso país; mas, infeliz-
mente muitos estão sendo jogados
fora”, finalizou Rondon.

Além de ajudar a diminuir a
exploração dos recursos naturais, a
reciclagem ajuda a reduzir o consu-
mo de energia; diminui a poluição
do solo, da água e do ar; e prolonga
a vida útil dos aterros sanitários,
colaborando, assim, com a limpeza
da cidade e gerando empregos por
meio da coleta, produção e comer-
cialização dos recicláveis.

O contrato feito pela Braspress
comaASMAC, sobre oprogramade
reciclagem, é de tempo indetermi-
nado, a fimdeque a ação se prolon-
gue por muito tempo, gere resulta-
dos positivos e, futuramente, acabe
incentivando outras empresas a
adotarem essa prática.
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A
filial da Braspress
de Belo Horizonte,
em Contagem/MG,
está promovendo
um programa de

reciclagem com todos os materiais
inutilizados da filial, emprol da pre-
servação do meio ambiente e da
conscientização sustentável de
todos os colaboradores.

Segundo o Regional de Minas
Gerais, Rondon Wendler, os princi-
pais objetivos do projeto são evitar
o consumo desnecessário demate-
riais que podem ser reciclados, pre-

Gerente Regional
Mineiro, Rondon

Wendler, destacou
que o projeto de
sustentabilidade
colabora com o
meio ambiente

Braspress adota
reciclagem de lixo
em Belo Horizonte



PatríciaMessias Pereira, 25 anos, começou na
Braspress na filial de Passos/MG em 5 de dezem-
bro de 2007 como recepcionista. Em pouco
tempo, foi promovida para Auxiliar de
Atendimento, em 2008,
passou a exercer o cargo o
cargo de Assistente Admi-
nistrativa. E, desde julho
deste ano, ocupa a função
de Encarregada Financeira.

Segundo Patrícia, seu
dia a dia na Organização é
bem atarefado: “Pela
manhã, dou suporte aos
assuntos relacionados aos
clientes; e, no período da
tarde, acompanho toda a
parte financeira. Também
cuido de toda a área de
RH, almoxarifado, manu-
tenção, cobrança e dos
processos jurídicos da
filial”, comentou.

Solteira e sem filhos,
Patrícia está no 4° perío-
do do curso de Ciências
Contábeis. Ela declarou
que gosta muito de se
dedicar aos estudos e
que faz de tudo para
conciliar sua vida profis-
sional e pessoal, para
que nenhum tipo de
problemaparticular pos-
sa afetar seu desempe-
nho na Braspress.

Patrícia finalizou
deixando uma men-
sagem de reflexão a
todos os seus compa-
nheiros de trabalho:
“Nenhum dia é igual ao outro; é preciso viver
cada minuto para encontrarmos a alegria

nos bons momentos e também a solução
dos nossos problemas. Todos os dias são
diferentes e devemos aproveitá-los ao máxi-
mo, sempre”.

PATRÍCIAMESSIAS PEREIRA
Encarregada Financeira na filial de Passos/MG

Patrícia Messias Pereira começou na filial de
Passos no mesmo dia que Gutierres Meireles
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Colaboradora da Braspress
desde 16 de abril de 2004,
Maria Inês Ferreira Silva, de 51
anos, exerce a função de
Auxiliar de Limpeza na filial de
Palmas/TO.

Encarregada de manter
tudo limpo, ela cuida de todo
o espaço administrativo da
filial. Limpa a cozinha, os
banheiros, prepara o café e
mantém tudo organizado,
para que os demais colabora-
dores possam trabalhar em
um ambiente impecável.

“Gosto demais de tra-
balhar para a Braspress.
Identifico-me com todos os
colaboradores da filial, que
me tratam muito bem. Além
disso, a empresa me fornece
todo o suporte que preciso
em relação aos materiais
que utilizo para exercer o
meu trabalho”, declarou a
auxiliar, que afirmou amar
o que faz.

Casada há 27 anos com
Raimundo Araújo Silva,
Maria Inês é mãe de três
filhos: Robson, de 26 anos;
Rosiane, de 24; e Romil-
son, de 23. A família ainda
se completa com os dois
mais novos integrantes:
seus netinhos Felipe, de 1
ano; e a pequena Vitória,
de 7 meses.

Em seus dias de folga, além de ir à igreja, Maria Inês aproveita para
cuidar da casa e cozinhar para receber sua família: “Adoro receber todos
os meus filhos em casa e divirto-me muito brincando com os meus
netinhos”, finalizou a auxiliar, que pretende se aposentar trabalhando
para a Braspress.
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MARIA INÊS FERREIRA SILVA
Auxiliar de Limpeza na filial de Palmas/TO

Maria Inês, Auxiliar
de Limpeza, começou

na Braspress
em 2004
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Marcos Antônio Gonçalves dos
Reis, de 39 anos, trabalha na Braspress
na filial de Porangatu/GO desde 1º de
setembro de 2006 e iniciou suas ativi-
dades na Organização exercendo a
função de ajudante. Com o decorrer
dos anos, ocupou outros cargos, como
Conferente e Assistente Operacional,
até que, em 2010, foi novamente pro-
movido a Encarregado Operacional,
cargo que ocupa até hoje.

Sua jornada começa às 7h, assim
que as carretas começam a chegar à
filial em que trabalha: “Coordeno o
carregamento/descarregamento das
encomendas nos veículos; também
cuido das pendências operacionais.
Além disso, mantenho contato cons-
tante com todos os nossos motoris-
tas, a fim de posicionarmos rapida-
mente o cliente em relação ao
tempo de entrega de suas enco-
mendas”, explicou.

Casado há dois anos e meio
com a enfermeira Deuzelia Santos,
de 38 anos, Marcos declarou que
sabe dividir bem o lado profissional
do lado familiar: “Não misturando
as coisas do trabalho com as ques-
tões familiares, ficamuitomais fácil
lidar com os problemas de ambos
os lados, que, por sinal, são total-
mente divergentes”, alegou.

“Agradeço por participar do
quadro de colaboradores desta
empresa, que é tão importante para mim. Aqui,
cresci como profissional e como pessoa, tive a
oportunidade de trocar experiências e de fazer
grandes amizades. Eu não poderia jamais recla-
mar, mas sim sempre agradecer por ser colabo-
rador da Braspress”, finalizou o encarregado,
que, em seu tempo livre, adora curtir uma
fazenda com a mãe e pescar.

MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DOS REIS
Encarregado Operacional na filial de Porangatu/GO
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Marcos dos Reis já foi
vários vezes promovido
na Organização

GUTIERRES DA SILVAMEIRELES
Auxiliar de Atendimento na filial de Passos/MG
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Na Braspress desde 5 de dezembro de
2007, Gutierres da Silva Meireles ingressou
na Organização como Conferente da filial de
Passos/MG. Em 2011, candidatou-se à vaga
de Auxiliar de Atendimento e ocupa o cargo
até hoje.

“Meus dias na Braspress são sempre
cheios de novas oportunidades e desafios.
Além de atuar na parte de atendimen-

to ao cliente, também dou suporte na área
operacional, atuando no carregamento,
roteirização, entre outras atividades”,
comentou o auxiliar.

Muito dedicado aos estudos, Gutierres é
formado emTécnico-Administrativo, faz curso
de informática com ênfase em programação,
curso de inglês e, futuramente, pretende ini-

ciar a faculdade de Direito.
Segundo Gutierres, adminis-

trar seu trabalho e sua vida pes-
soal é bem simples. Ele declarou
que concilia tudo de uma forma
diversificada, a fim de que seu
horário de trabalho não prejudi-
que seus estudos e seu relacio-
namento com a família.

Solteiro, Gutierres, que ainda
não tem filhos, afirmou que em
seu tempo de folga procura
sempre estar com seus amigos e
fazer atividades divertidas, que
possam lhe fazer bem: “Gosto
muito de praticar atividades físi-
cas, como, por exemplo, ir à aca-
demia para me manter saudá-
vel. Gosto também de bater
aquela bolinha no final de
semana com os amigos; e,
quando posso, ir ao cinema”,
revelou.

“Sempre vejo a Braspress
como um mundo de oportuni-
dades. A importância que ela
tem na vida de cada colabora-
dor faz com que se torne parte
de nossas vidas”, concluiu.

Gutierres Meireles faz dois
cursos atualmente e pretende
ainda ingressar na faculdade



AVALIAÇÕES FÍSICAS
E NUTRICIONAIS

Durante as comemorações, a
Braspress também disponibilizou
aos seus colaboradores avaliações
físicas e nutricionais. O objetivo era
mostrar ao funcionário como ele
está fisicamente, como anda sua
alimentação e, de acordo com os
diagnósticos, quais medidas
devem ser tomadas.

As avaliações físicas foram fei-
tas pela fisioterapeuta Tathiana de
Oliveira Gonçalves, que afirmou
que o intuito da iniciativa era o de
mostrar aos colaboradores o real
estado de seus corpos e, além
disso, conhecer o perfil da popu-
lação Braspress: “A partir das ava-
liações, torna-se possível mostrar
aos colaboradores como está seu
condicionamento físico, se eles
estão ou não acima do peso e, a
partir disso, orientá-los e desen-
volver outros programas de quali-
dade de vida que os ajudem nesse
sentido”, explicou.

Já as avaliações nutricionais
foram feitas pela nutricionista Dra.
Ana Cláudia Miltzman. Ela decla-
rou que esse tipo de projeto é
muito importante para mensurar
os riscos de doenças ligadas à
parte nutricional, como diabetes e
colesterol, e orientar o colabora-
dor sobre como ter uma alimenta-
ção saudável.

“Esse tipo de projeto, além de
ajudar o colaborador, também traz
benefícios para a empresa. Com
esse tipo de avaliação sendo feita
dentro da Organização, o funcioná-
rio tem a chance de se prevenir e
adotar hábitos mais saudáveis, tra-

tabagismo, infarto e diabetes.
Ele explicou que diversas doen-

ças, como colesterol alto, diabetes
e infarto são reflexos da falta de
cuidado com o corpo e com a ali-
mentação. Declarou tambémque a
causa da maioria das mortes, hoje
em dia, se deve aos vícios, como o
álcool e o tabaco.

De acordo com o Dr. Rafael, a
busca por informação é fundamen-
tal para que todas as pessoas pos-
sam saber como se prevenir e ter
uma boa saúde: “Quem tem infor-
mação hoje previne muitas doen-
ças que, por descuidos, podem ser
fatais. A família que corre atrás de
informação faz a prevenção e gera
saúde para todos”, mencionou.

O nutricionista Rafael con-
cluiu dizendo que é preciso con-
sultar um médico periodicamen-
te, fazer exames de rotina e ir
sempre à procura de informações
concretas para manter um bom
padrão de saúde.

A Braspress promoveu uma
competição de futebol nas unida-
des do SEST/SENAT de São Paulo e
de Fortaleza. Em São Paulo, partici-
param dos jogos 47 colaboradores
da Matriz e da filial de São Paulo; e,
em Fortaleza, o total de participan-
tes chegou a 11 pessoas.

De acordo com Simone Be-
nassi, outras ações estão sendopla-
nejadas: “Estamos elaborando di-
versos projetos, como a Campanha
de Reciclagem de Papel, o
Programa Natal Sustentá-
vel, o fim de semana
SEST/SENAT e o Torneio
Braspress”, ela finalizou.

zendo mais qualidade de vida e,
consequentemente, gerando mais
produtividade”, alegou.

A Dra. Ana Cláudia também
acrescentou dizendo que é crucial
a realização de avaliações como
essa pelo menos uma vez ao ano:
“Fizemos avaliações sobre o con-
trole de peso, tiramos a média do
peso e da estatura, avaliamos a
postura e, a partir daí, orientamos
quem não estava de acordo a
como se alimentar melhor”, com-
plementou.

As avaliações foram feitas em
42 funcionários e as principais
características encontradas foram
sobrepeso e sedentarismo: “A
maioria dos colaboradores se preo-
cupa excessivamente com o traba-
lho e se esquece de cuidar do
corpo e da alimentação”, encerrou
a fisioterapeuta, que deu diversas
dicas aos colaboradores de como
manter o corpo saudável e fugir do
sedentarismo.

PALESTRA SOBRE
QUALIDADE DE VIDA

A palestra sobre Qualidade de
Vida foi ministrada para 277 pes-
soas, entre colaboradores daMatriz
e de diversas filiais, como
Vitória/ES, Brasília/DF, Recife/PE,
Belo Horizonte/MG, Santos/SP,
Bauru/SP e os CAOBs – Centros de
Apoio Operacional da Braspress da
Vila Maria, Cantareira e Barueri, em
São Paulo.

Na Matriz, a palestra foi proferi-
da pelo nutricionista Rafael
Henrique Campos, que abordou
temas como estresse, depressão,
alcoolismo, colesterol, hipertensão,

O Nutricionista,
Rafael Henrique
Campos, ressaltou
a importância de
cuidar da saúde.

Colaboradores de São Paulo que participaram das
ações do Projeto Viver Bem

Dr. Sérgio Luís
Arquer, médico,
que realizou os
exames de vista
em São Paulo

diversos óculos de grau com pre-
ços muito mais acessíveis, a ótica
também disponibilizou todos os
equipamentos necessários para a
realização dos exames, que foram
feitos pelomédico optometrista Dr.
Sérgio Luís Arquer.

De acordo com o Dr. Sérgio
Luís, o exame de vista dentro das
empresas é muito importante e
deveria ser feito pelo menos uma
vez por ano. Pois, além de facilitar o
atendimento aos colaboradores,
gera ações preventivas, como a
procura por óculos ou lentes de
grau paramelhorar a visão, ou tam-
bém por encaminhamentos a
especialistas e posteriores trata-
mentos caso o problema esteja em
grau avançado.

Ele afirmou que, dos 343 cola-
boradores atendidos, a maioria
possui uma boa visão; porém, em
sua minoria encontram-se doenças
como miopia, que é a dificuldade
de enxergar de longe; e a hiperme-
tropia, dificuldade para enxergar
de perto.

Segundo o Dr. Sérgio Luís, com
base nas consultas realizadas entre
motoristas e colaboradores admi-
nistrativos, ele declarou que, por
mais que os motoristas passem
muito tempona estrada dirigindo, o
nível de problemas na visão ainda é
muitomaior entre os colaboradores
administrativos por ficarem muito
tempo em frente ao computador.

Ele aconselhou que, além do
uso dos óculos, é necessário man-
ter uma distância razoável entre o
corpo e o computador e sempre
se atentar para que o local de tra-
balho esteja iluminado, a fim de
que não seja necessário forçar a
vista para conseguir enxergar. Já
para osmotoristas, além de utilizar
os óculos de grau durante as via-
gens, caso seja necessário, o Dr.
Sérgio Luiz recomendou o uso de
óculos de sol, de qualidade, em
dias mais quentes.
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A Braspress, em função da par-
ceria com o SEST/SENAT – Serviço
Social do Transporte e Serviço
Nacional de Aprendizagem do
Transporte –, também contará com
toda a infraestrutura disponível nas
unidades, como consultas médicas
e odontológicas, cursos de capaci-
tação profissional e áreas de espor-
te, cultura e lazer, para propiciar um
programa integrado e recreativo.

Dentre diversos eventos realiza-
dos, estão a semana do Dia Inter-
nacional da Mulher, que ocorreu de
5 a 10 de março; a Campanha con-
tra o Tabaco, realizada no dia 31 de
maio passado; o Treinamento de
Ergonomia, já realizado na filial de
Campinas, nos dias 19 e 20 de julho
passados, no qual participaram 108
colaboradores.

Na semana de comemoração
ao dia do Motorista, que aconteceu
entre os dias 16 e 25 de julho, tam-
bém foram desenvolvidas ações
que contaram com a participação
de 782 colaboradores da matriz e
das filiais de São Paulo, Fortale-
za/CE, Vitória/ES, Brasília/DF, Reci-
fe/PE, Belo Horizonte/MG, San-
tos/SP, Bauru/SP, Campinas/SP; e
dosCAOBs –Centros deApoioOpe-
racional da Braspress da Vila Maria,
Cantareira e Barueri, em São Paulo.

Diversas ações do Programa
“Viver Bem” foram implantadas no
evento, como, por exemplo, um
espaço reservado à saúde, com
massagens; avaliações físicas e
nutricionais; a campanha da boa
visão, jogos de futebol e palestras
sobre qualidade de vida.

CAMPANHA
DA BOA VISÃO

A Braspress disponibilizou exa-
mes de vista a todos os colabora-
dores daMatriz, da filial de São Pau-
lo, do CAOB da Vila Maria e do
CAOB da Cantareira durante a se-
mana do Motorista. Além de trazer

Programa “Viver Bem Braspress”

P
ensando no bem-estar e
na qualidade de vida de
seus colaboradores, a
Braspress iniciou o Pro-
grama “Viver Bem”, um

projeto com o objetivo de estimu-
lar os cuidados com a saúde e con-
forto não só de seus funcionários,
mas de todos os seus familiares.

Segundo Simone Benassi, Ana-
lista de Treinamento da Braspress,
o Programa “Viver Bem” tem como
objetivos implantar ações que vi-
sem o bem-estar físico, mental e
social dos colaboradores; a preven-
ção de doenças e acidentes ocupa-
cionais; a proteção dos riscos resul-
tantes dos fatores adversos à
saúde do colaborador; a adapta-
ção adequada do indivíduo ao seu
trabalho em termos ergonômicos,
higiênicos e de segurança; e a
conscientização sobre a importân-
cia da prevenção à saúde.

“Iremos abordar aspectos de
saúde, reeducação alimentar, lazer
e cultura, com o intuito de estimu-
lar o colaborador, a partir de even-
tos recreativos, a praticar esportes,
se alimentar melhor e, consequen-
temente, passar a se preocupar
mais com o seu bem-estar”, ela
acrescentou.

Palestra sobre
Qualidade de Vida
realizada na filial

de Brasília (DF)



Milton Domingues Petri, Dire-
tor Vice-presidente, também apro-
veitou a ocasião para saudar os
formandos, dizendo que eles sou-
beram aproveitar a oportunidade
com responsabilidade. “Vocês são
pessoas dedicadas à nossa Or-
ganização e sabem a responsabili-
dade que têm com o trabalho de
cada um”, mencionou.

Em seguida, Juliana Petri, Ge-
rente de Automação, citou os fun-
dadores da Braspress – Urubatan
Helou e Milton Petri –, fazendo
uma comparação com os dias
atuais. “Assim como os fundadores
da Braspress, que souberam lapidar
uma história de 35 anos de muito
trabalho, vocês também estão
comprometidos com o nosso futu-
ro”, ela disse, agradecendo o empe-
nho de cada um no curso.

Depois, o Diretor de Ope-
rações, Luiz Carlos Lopes, lembrou
aos formandos que eles conquis-
taram uma nova expectativa de
vida e que com certeza saberão
aproveitar as oportunidades que
surgirem.

“Sinto-me orgulhoso por
vocês, pois somos uma indústria
de transformação, com o compro-
misso de sermos melhores hoje,
do que ontem. Parabéns a vocês.
Parabéns ao SENAI pela iniciativa
que nasceu de nossa necessidade
e trouxe uma experiência de valor
inestimável para nós: uma trans-
formação de pessoas. Isso é
somente o começo”, ele citou.

Finalizando o evento, Daniela
Droguetti, Coordenadora do
SENAI, disse que era a primeira
vez que participava de um evento
semelhante em uma empresa.
“Essa é uma verdadeira troca
entre os formandos e a Braspress,
que, com certeza, traz satisfação a
todos”, encerrou.

nardino, Gelvani Silva Santos,
Herberte Nairo da Silva, Josué da
Silva Rosa, Leonardo Maia, Mi-
chael Jackson Máximo de Lima,
Renato Correa de Almeida e Wes-
ley Joverno.

De acordo com o Diretor-pre-
sidente da Braspress, Urubatan
Helou, os graduados fizeram por
merecer, pois, ao invés de ficarem
descansando, aproveitaram a o-
portunidade oferecida pela Orga-
nização e se capacitaram, para es-
tarem à disposição quando hou-
ver oportunidades de promoção,
podendo futuramente assumir
cargos mais elevados.

“Assim, quando surgirem as
vagas, eles deixarão a função que
ocupam e passarão a exercer
outra função, pois mostraram que
são comprometidos com o negó-
cio Braspress. Parabéns a todos!
Vocês são verdadeiros guerreiros”,
ele afirmou.

Colaboradores da Braspress graduam-se
no SENAI – Serviço Nacional da Indústria

D
ez colaboradores da
Braspress graduaram-
se no curso de Au-
xiliar de Eletricista
pelo SENAI – Serviço

Nacional da Indústria –, com a
colaboração da Organização, e se
tornaram aptos a exercerem o
cargo de Técnico de Eletrônica no
Departamento de Automação, na
filial de São Paulo/SP.

A formatura dessa turma ocor-
reu no dia 23 de julho passado, com
a presença de Urubatan Helou (Di-
retor-presidente), Milton Domin-
gues Petri (Diretor Vice-presidente),
Luiz Carlos Lopes (Diretor de
Operações), Juliana Petri (Gerente
de Automação) e Daniela Droguetti
(Coordenadora do SENAI), entre
outros, na sede da Matriz, na Vila
Guilherme, em São Paulo/SP.

Os graduados são: Adelicio
Silva Santos, Danilo Almeida San-
tos, Davi Gomes Candido Ber-
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Da esquerda para a direita:
Urubatan Helou (Diretor-
Presidente da Braspress) e os
formandos Gelvani Silva Santos,
Leonardo Maia, Wesley Joverno,
Michael J.M.de Lima, Renato C.
de Almeida, Josué S.Rosa, Davi G.
C. Bernardino, Herberte N. da
Silva e Danilo A. Santos



cóticos e orçamento familiar. Fora
tudo isso, durante cada palestra os
colaboradores puderam participar
de sorteios de diversos brindes.

Uma horta também foi im-
plantada na filial de Vitória; ela foi
apresentada aos colaboradores
pelo agrônomo Claudio Tardin. A
ideia surgiu do Diretor-Presidente
da Organização, Urubatan Helou,
com a finalidade de integrar os
funcionários, que ajudam na
manutenção da horta durante o
intervalo de seus expedientes e
levam gratuitamente, para suas
casas, os produtos nela cultivados.

O encerramento da SIPAT foi
feito pelo Gerente Regional do
Espírito Santo, Waldenildo Leite,
que, além de promover um sor-
teio final de uma bicicleta, relem-
brou o aniversário da filial, que
completou um ano no dia 8 de
agosto passado. Ele finalizou
agradecendo a participação dos
palestrantes e o envolvimento de
todos os colaboradores que fize-
ram com que o evento se tornasse
possível.

cou, ainda, os momentos mais
difíceis no começo da implanta-
ção das filiais no estado do
Espírito Santo.

“Orgulho-me em estar reali-
zando a abertura da 1° SIPAT da
filial de Vitória e recomendo que
todos assistam às palestras e
absorvam o máximo possível de
informações. O principal objetivo
desta ação é conscientizar o cola-
borador da importância da pre-
venção de acidentes do trabalho,
para que ele possa desempenhar
suas funções com mais qualidade
e segurança”, destacou o diretor.

Os temas ministrados nas
palestras, durante a semana da
SIPAT, discorreram sobre a saúde
da mulher, alcoolismo, AIDS,
estresse, alimentos saudáveis, nar-

Filial da BRASPRESS
em Vitória realiza SIPAT

A
filial da Braspress
em Vitória/ES pro-
moveu, de 6 a 10 de
agosto passados, a
SIPAT – Semana In-

terna de Prevenção de Acidentes
no Trabalho. O evento contou
com a colaboração de 211 funcio-
nários, que participaram de diver-
sas palestras, ginástica laboral,
aferição da pressão arterial e gli-
cemia, apresentação da horta,
entre outras atividades.

A abertura da SIPAT foi feita
pelo Diretor de Operações da
Braspress, Luiz Carlos Lopes, que,
além de mencionar o aniversário
de 35 anos da empresa, lembrou a
importância de cada um dos cola-
boradores no crescimento imen-
surável da Organização; e desta-
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Da direita para a esquerda: Antonio Moreno (Gerente Operacional),Wesdiley Maycon Estevam
(Supervisor de Manutenção Predial), Elielson Costa (Encarregado de Frota), Paulo Cesar da Silva
Pachêco (Gerente de Filial Vitória), Eslayne Raimundo de Lima (Tec. de Segurança no Trabalho ),

Luiz Carlos Lopes (Diretor de Operações), Arlete Maria Franco Rodrigues (Assistente Operacional),
Edileia Rosa Neves (Encarregada de Atendimento), Waldenildo Leite (Gerente Regional Capixaba),
Albino Ferreira da Silva Filho (Conferente), Daniel Jone de Moura Silva (Supervisor Operacional),
Jeferson dos Santos Costa (Conferente) e Reinaldo Cruz (Assistente Operacional), e Luiz Carlos

Lopes ao realizar a abertura do evento
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Caro Urubatan,

Hoje, quando li a reportagem no Portal Transporta
Brasil sobre a comemoração dos 35 anos da Braspress,
bateu-me um sentimento de orgulho e felicidade por ter
presenciado o nascimento dela, suas dificuldades e sua
magnífica evolução em“apenas 35 anos”.

Lembrei-me das visitas que o “jovem” Urubatan me
fazia na Barra Funda, nos anos 1980, quando lá era
gerente da filial de São Paulo da TA, sempre curioso e
atento às inovações que sustentavam a eficiência e qua-
lidade dos serviços pela mesma (na época).

Lembra-se dos “contêineres” do Mauro Serralheiro?
Lembro-me quando me convidou para conhecer sua
“nova” sede na Rua São Quirino e me falou dos seus pro-
jetos que, para mim, pareciam “sonhos”; e realmente
eram sonhos de um homem especial, corajoso,
empreendedor, dinâmico, persistente, resiliente e vence-
dor, que não demoraram a se tornar realidade.

Cumprimento-o não apenas pela marca dos 35 anos,
que é um detalhe importante, mas por tudo que con-
quistou nesse pequeno espaço de tempo, pelo grupo de
empresas que construiu, pelas riquezas que gerou, pelos
amigos que cativou e pelo ser humano especial que é.

Parabéns e um forte abraço do seu admirador!

Luiz Carlos Pozzer Rosa
Grande Urubatan,

Parabenizo-lhe pelo retorno do artilheiro Marcão ao
time dos valorosos da Braspress. Esse menino é bom no
que faz e o faz com competência; afinal, é discípulo do
Mestre Urubatan.

Parabenizo, também, o grupo Braspress por se dedi-
car 100% a seus clientes.

Cordial abraço,

Silvio Severo,
Gerente de Logística da Heinz

Luiz Carlos,

Parabéns pelos 35 anos. Vamos fazer parte dessa
bela história da Braspress. Continue com o sucesso.

Abraços,

Daoud

Prezado Petri, boa tarde!
Registro, aqui, meus parabéns à Braspress!
Sou um grande admirador de vocês!

Abraços,

Roberto Piza,
Diretor da Effetto Transportes

Caro amigo Urubatan,

Recebi a revista Braspress News, edição n° 20, em
que foi publicada a entrevista com a minha pessoa.

Agradecendo sua gentileza por tal fato, aproveito para
cumprimentá-lo e a toda sua equipe por reservar espaço
para contar a história do transporte e de nossas entidades.

Parabéns!

Oswaldo Dias de Castro,
Presidente do Grupo Arex

Prezado Senhor Urubatan,

Conforme é do seu conhecimento, a Confederação Nacio-
nal de Dirigentes Lojistas – CNLD – realizou, em 12 de abril, a
cerimônia de entrega do “Prêmio Mérito Lojista 2011”, no
Centro de Eventos e Convenções Brasil XXI, em Brasília.

Esse evento, em sua 33ª edição, premiou a imprensa, a
indústria e os prestadores de serviços que melhor se destaca-
ram numa indicação espontânea dos lojistas brasileiros, e em
seus serviços aos varejistas de todo o país durante o ano de
2011. Daí a importância para aqueles que tiveram a felicidade
de ser agraciados com a estatueta “Deusa da Fortuna”.

A cerimônia transcorreu com o brilhantismo digno das perso-
nalidades que lá estiveram; e, dentre elas, tivemos ahonra de con-
tar com a presença do Diretor-Comercial da Braspress, Giuseppe
Lumare Júnior, e o agradecemos imensamente por isso.

Para dar visibilidade ao acontecimento, um consistente
plano de mídia foi contratado pela CNDL. Tivemos os princi-
pais jornais do país, um por capital, divulgando, no dia do
evento, as logomarcas de nossos agraciados, além de uma edi-
ção extra de nossa revista Dirigente Lojistas para divulgar o
evento com matérias e mídias das empresas participantes.

Para seu conhecimento, encaminhamos, em anexo, os
seguintes materiais:

• edição especial de nossa revista, com a cobertura do
evento;

• DVD sobre a cerimônia.
Esperamos contar com a sua presença no próximo ano,

caso essa empresa seja novamente indicada pelos lojistas bra-
sileiros, e esperamos que isso aconteça.

Atenciosamente,

Roque Pellizzaro Júnior,
Presidente da CNDL – Confederação

Nacional de Dirigentes Lojistas
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Boa tarde, prezado Urubatan.

Bela frase: “E vamos continuar assim, sendo referên-
cia no mercado de logística, pois, ao mesmo tempo em
que celebramos o passado, perseveramos no presente
todos os dias, construindo o futuro da Braspress”.

É um prazer fazer parte do presente e, ao mesmo
tempo, saber que teremos um próspero futuro.

Saudações,

Francisco José Feijão,
Gerente da filial de Sobral/CE

Senhor Urubatan,

Parabéns, meu Presidente! Realmente a Braspress é
um empreendimento muito bonito, de gente grande.

Já tenho muito orgulho de trabalhar com o Senhor
na sua (nossa) Empresa.

Parabéns novamente! Suamarcana vida já está impres-
sa nestemundo. Muitos anos de sucesso profissional e pes-
soal. Vida longa e feliz ao Senhor e a seus familiares.

Conte comigo para muito trabalho; farei o meu
melhor para continuar fazendo parte desta família.

Osmar Mendes,
Gerente da filial de Itajaí/SC

Prezado Senhor Urubatan Helou,

Agradecemos sua presença no nosso evento do dia
10 demaio, quando tivemos a oportunidade de apresen-
tar a 5ª edição de uma pesquisa inédita no mercado bra-
sileiro, retratando o “Perfil do Transporte de Cargas e de
Passageiros” e, em seguida, fazer a entrega do 6º Troféu
“Mérito Reconhecido”para os maiores e melhores forne-
cedores dos segmentos de transporte de cargas e passa-
geiros.

Foi um evento com 100 convidados especiais e,
entre eles, estava você. O prestígio de sua presença nos
honrou e esperamos que o tempo que nos dedicou
tenha sido aproveitado.

Este exemplar é seu. Temos a certeza de que será
arquivado em um lugar especial para ser consultado
sempre que necessitar de alguma referência.

Um grande abraço de toda a nossa equipe,

Gilberto Gardesani,
Diretor da revista Jornauto

Prezada Denise,

Creio que tenha tirado suas dúvidas por telefone na
segunda-feira. Perdoe-me por responder somente agora.
Estava participando de um evento do meu mestrado em
Piracicaba e só terminou hoje.

Como mencionei ao telefone na última segunda-
feira, gostaria de agradecer imensamente a oportunida-
de que tivemos de conhecer a Braspress da Vila
Guilherme, em São Paulo, onde fomos muito bem recep-
cionados pela Rejane e pelo Senhor Luiz Carlos.

Espero poder ter uma nova oportunidade de levar
mais alunos em São Paulo no próximo semestre e, se
possível, conhecer, juntamente com o Prof. Angel, a plan-
ta da Braspress no Rio de Janeiro.

Atenciosamente,

Douglas Alves,
Professor da Faculdade FAAT

Cartas

Grande amigo Urubatan,

Tentei falar com você no dia do seu aniversário, mas não foi
possível. Mesmo assim, aproveito esta oportunidade para
parabenizá-lo duplamente.

Apesar de um pouco distante, acompanho a caminhada do
amigo e da Braspress também.

Portanto, hoje venho parabenizá-lo pelos 35 anos da
Braspress, que serão comemorados no próximo domingo, dia
1º de julho.

Tenho muito orgulho de ser considerado seu amigo e pro-
curo seguir seu exemplo de empreendedorismo, vigor, exce-
lência e honestidade em todos os dias da minha vida profissio-
nal e pessoal.

Deixo um grande abraço para a Alayses também, pois sei
que ela foi fundamental em sua trajetória; ou seja, sem uma
figura ímpar ao nosso lado, não somos ninguém.

Parabéns.

Um forte abraço,

Euclydes Ghedin Coelho,
Gerente de Vendas de Caminhões da

Mercedes-Benz do Brasil Ltda.
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procure evoluir para acompanhar o seu ritmo. Com isso,
só tenho a lhe agradecer por possibilitar as muitas opor-
tunidades que tive na Braspress.

Aguinaldo Ramos,
Gerente Regional do Rio de Janeiro (RJ)

Amigos, vocês não sabem o quanto fiquei contente
em ver a revista dos 35 anos. Tive a oportunidade de ver
boa parte disso bem de perto. Parabéns pelo sucesso!

Obrigado pelo envio!

Abraços,

Carlos Eduardo Pimenta de Souza,
JHSF Incorporações

Prezado Senhor Urubatan, bom dia!

Gostaria de parabenizá-lo pela brilhante entrevista
concedida à TV Record, na qual, mais uma vez, o senhor
demonstrou toda a sua competência, capacidade e serie-
dade no trato com o transporte de cargas, mostrando
por que é o maior e melhor empresário de transportes
do país; fazendo, assim, da Braspress, um exemplo de
empresa a ser seguido.

Parabéns! Reitero ao Senhor a minha solicitação de
voltar a fazer parte dessa conceituada empresa. Peço-lhe
uma nova oportunidade, pois tenho uma ambiçãomuito
grande de poder voltar e escrever uma grande trajetória
na Braspress.

Atenciosamente,
Marcos Melo

Senhorita Simone, boa tarde!

Venho, em nome de todos os nossos colaboradores
da filial de Umuarama, agradecer a Braspress por esses
35 anos. E, se Deus permitir, vão se tornar muitos mais
anos. Agradeço ao Senhor Urubatan pelas palavras, pois
acredito que, quando temos uma meta e objetivo, che-
gamos longe.

Desde já, agradeço a atenção.

Djair dos Santos,
Assistente Administrativo-Financeiro

da Filial de Umuarama (PR)

Senhora Simone e Senhor Gentil,

Queiram transmitir ao Senhor Urubatan meus since-
ros agradecimentos pelo transporte de um pequeno
volume coletado em Campos do Jordão e entregue no
Rio de Janeiro, atendendo pedido pessoal da Senhora
Tânia Drumond. Fiquei impressionado com a rapidez
com que o volume chegou, não tendo passado mais que

30 horas entre o pedido e a entrega aqui em casa.
A limpeza da embalagem demonstrou o alto grau de

profissionalismo do seu pessoal. Sinto-me recompensa-
do em citar sempre a Braspress como uma das empresas
mais organizadas e líderes no mercado, usando tecnolo-
gia de ponta nas suas operações. O resultado é esse.

Atenciosamente,

Theo Barros, Rio de Janeiro (RJ)

Senhores,

Estive na cidade de Salvador justamente na semana
da Feira de Calçados (Bahiacal), onde a vossa empresa,
muito bem representada no evento, chamou a atenção
dos convidados, fato que pude presenciar.

Parabéns pelo evento! Na ocasião, me apresentei ao
seu Gerente Regional, Senhor Gilberto, deixando a nossa
Empresa à disposição no modal aéreo.

Havendo interesse em firmar a parceria, também em
outras praças, coloco-me à disposição.

Grato e sucesso!

José Carlos do Carmo,
Webjet Cargo

Prezado Urubatan, parabéns pela matéria na Época
Negócios!

Quero que saiba que tenho muito orgulho em ter
tido a oportunidade de conhecê-lo. Sua história de vida
é motivo de inspiração para mim.

Desejo ao amigo muito sucesso, saúde e felicidades.
Um abraço,

Fernando Lacerda,
Sales Director – New Aircraft –

Brazil Business Aircraft

Querido amigo Urubatan,

Muito obrigado por sua presença e apoio no Fórum
Regional de Campinas. O evento foi um grande sucesso!

Em breve estaremos juntos novamente!

Um forte abraço, com profunda admiração,

João Doria Jr.,
Presidente do Grupo Doria
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Boa tarde,

Li outro dia que a Braspress comemorou 35 anos e
gostaria de lhe dar os parabéns pelas conquistas e suces-
so que conseguiu nesse ramo um tanto difícil e compli-
cado de administrar.

Que Deus possa lhe permitir comemorar mais 35, 70
anos, e que a Braspress conquiste tudo aquilo que Ele
determinou.

Abraços de seu amigo,

Maurício Tomani,
Assessor da Diretoria

Comercial da Transportadora Patrus

Senhor Urubatan, boa tarde!
Venho parabenizá-lo pelos 35 anos desta empresa

maravilhosa da qual faço parte.
Ontem, ao receber a publicação n° 20 da revista

Braspress News, fiquei muito emocionada. As várias ima-
gens fizeram passar um filme em minha memória, com
muitas recordações maravilhosas.

É uma história que também é minha, pois passei
muitas horas da minha vida aqui. Agradeço a Deus por
poder, também, contribuir com esse sucesso.

Desejo muita saúde, paz e sabedoria para todos os
envolvidos na continuidade dessa obra.

Deus abençoe a todos.

Um abraço carinhoso de sua fã e amiga,

Tânia Regina Porto de Moura,
Gerente Administrativa-Financeira (RJ)

Caros Senhor Urubatan e Milton Petri, bom dia!

Dentro de nós, humanos, existe um poder ilimitado e
que, na maioria das pessoas, está adormecido; e, dessa
forma, permanece por tempo indeterminado. Poder esse
que jamais sonhamos possuir; uma força que, certamente,
revolucionaria nossas vidas se despertada eposta emação.

A história de nossa Braspress, construída ao longo
desses 35 anos, revela-nos o verdadeiro despertar desse
poder, cada pedra da obra, pois penso que, “Juntos,
somos mais fortes”!

Estou há pouco tempo com vocês, apenas sete anos,
mas quero fazer parte desta vitoriosa linha do tempo.

Parabéns pela edificação dessa obra!

Um forte aperto de mão,

André de Abreu,
Gerente da filial de Caixas do Sul (RS)

Boa tarde, Senhor Petri.

Gostaria de parabenizá-lo pelos 35 anos completa-
dos pela Braspress neste 1º de julho.

Completar 35 anos com certeza é motivo de muito
orgulho para vocês, pois quem conhece um pouquinho
da história da empresa como eu acaba sendo inspirado e
motivado a perseverarmediante os desafios profissionais.

Deixo aqui um forte abraço!

Atenciosamente,

Valter Giuliani,
Gerência de Planejamento

e Ações de Vendas da Simpar

Caro Urubatan,

Recebi a edição comemorativa dos 35 anos da
Braspress e fiquei extremamente feliz por ter participado
da edição com o depoimento na cronologia.

Não há como olhar a Braspress de hoje e recordar os
mais diversos fatos e histórias vividos na empresa ao
longo desses 24 anos de que fiz parte.

Bem, na verdade parece que foi ontem que ingressei
na empresa, lá na Casa do Pacaembu, onde ficava a
administração naquela época. E onde, com 18 anos, rece-
bi a oportunidade de começar uma carreira que eu nem
imaginava como seria, mas acreditava que o sucesso da
empresa iria acontecer pela sua persistência e incansável
trabalho para tornar a empresa a referência que é hoje.

Ao longo desse tempo, a convivência que pude ter
com você fez com que eu evoluísse como profissional. E,
ainda hoje, a dinâmica com que você comanda a
Braspress faz com que eu busque mais conhecimento e

Cartas

Caro Urubatan,

Meus parabéns pelos 35 anos da Braspress!
Que você continue tendo pleno êxito em seus negócios,

com esse espírito empreendedor.

Abraços,

Narciso Figueroa Júnior,
Assessor Jurídico do SETCESP – Sindicato das

Empresas de Transportes de Carga
de São Paulo e Região



Cartas

executivos-chave tornaram a Braspress a maior empresa
de encomendas do Brasil. Entendo que esse sucesso se
deva ao empreendedorismo e, principalmente, à siner-
gia de dois elementos essenciais: de pessoas e processos
empregados na complexa gestão da Braspress, pois um
não funciona sem o outro.

Em particular a você, Urubatan, que, no passado,
passou por momentos aterradores de saúde. Mas, com
sua força interior incomum e a mão poderosa de Deus,
hoje desfruta de ótima saúde, trabalha ainda como se
fosse um jovem e toma decisões com sabedoria. Por
tudo isso, você é merecedor de meus sinceros parabéns
por encabeçar a Braspress. Repito: a maior empresa de
encomendas do Brasil!

Grande abraço,

Tadeu Martignon
Senhor Urubatan,

É, para mim, um grande prazer fazer parte desta
empresa há 13 anos.

O Senhor Urubatan e o Senhor Petri são exemplos a
ser seguidos. Eu louvo a Deus por fazer parte desta
Empresa.

Que Deus continue vos abençoando sempre!

Saudações,

Hernane Vieira,
Colaborador agregado

da Filial de Goiânia (GO)

Ilmo. Senhor Urubatan Helou,

Acusamos e agradecemos o recebimento da revista
Braspress News, n° 20 – abril/maio/junho de 2012.

Cordialmente,

Rafael de Almeida Decurcio,
Presidente da ABO – Goiás

Prezado Senhor Urubatan Helou,

Parabéns pelos 35 anos da Braspress! Com certeza aí
tem muita dedicação e empenho de todos. Direção e
colaboradores, esperamos que muitos outros anos pos-
sam ser comemorados por essa bela e jovem empresa,
juntamente com a parceria Braspress e Itecê.

Erni Grave,
Itecê

Urubatan, recebi a revista Braspress News referen-
ciando os 35 anos de existência da Braspress. Atuo na
área de distribuição e armazenagem há exatos 39 anos;
portanto, sou testemunha viva de todas as fases empol-
gantes de crescimento da Braspress.

Lembro-me de quando a Braspress iniciou suas ope-
rações de distribuição para a região Nordeste do país.
Faço parte dos primeiros embarcadores que acreditaram
e confiaram cargas destinadas ao Nordeste à Braspress,
sem que, na ocasião, houvesse, ainda, suficiente massa
crítica de volumes para a consolidação do transporte
dessas cargas.

Olhando para a linha do tempo de existência da
Braspress, vejo como você e Petri, juntamente com seus
diretores, Pepe, Luiz, Carlos e Giuseppe, e vários outros

MENSAGENS E MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS

98 - BRASPRESS News

Querido Urubatan,

Hoje acordei já sentindo aquele frio de inverno mesmo.
Olhei para a janela e percebi aquela neblina que deixa as
imagens sombrias e quase apagadas; e é o dia do seu ani-
versário. Já fui sentindo um certo aquecimento, pois é ani-
versário daquele jovem entusiasmado, de voz forte e de
olhar que parece penetrar na alma. Quantos anos teria esse
homem?

Para mim, tem a idade da ousadia, da perspicácia, do
encantamento e da coragem; da força e da fé, do ontem e
do hoje, do aprendizado, do ensinamento, da energia de ser
e fazer feliz.

Você deve ter, no mínimo, milhares de anos; e, por ser
filho de Deus, é eterno!

Gostaria de estar aí agora para te dizer que, além de
outras coisas, aprendi com você a acreditar firmemente na
vitória de cada dia e que o impossível não existe.

Parabéns, meu fiel amigo e grande companheiro. Feliz
aniversário!

Muitas felicidades, muita saúde e muitos anos de vida
aqui e conosco!

Com carinho, receba o meu mais forte abraço,

Romilda Nunes Ramos,
Gerente de Coletas




