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mou posse com um sorriso aberto e fala
mansa, trabalhando arduamente pelo
nosso setor.

Também mostramos, mais uma vez,
a importância da preservação da histó-
ria de nossa Organização ao implantar-
mos um memorial dos veículos que
fizeram parte dos primeiros anos da
Braspress: quatro caminhões e uma
Kombi que recuperamos após um pro-
cesso de restauração.

Nossas ações de solidariedade conti-
nuam sendo praticadas, como os trans-
portes solidários que efetuamos para o
Hospital do Fogo Selvagem, à Cruz Ver-
melha Brasileira, ao Rotary Club de Bra-
sília (especificamente os de Gama, For-
mosa e Taguatinga, bem como o de
Curvelo, em Minas Gerais). Da mesma
forma, estivemos presentes na carreata
Siga Bem Criança, realizada em Brasília
(DF), em prol de crianças e adolescentes.

Em outra reportagem, realçamos a
pujança e prosperidade da cidade cata-
rinense de Blumenau, fundada há 162
anos por 17 imigrantes alemães que,
tendo enfrentado uma série de adversi-
dades, trabalharam duro para o desen-
volvimento desse tradicional município
da indústria têxtil.

O crescimento e as ótimas expectati-
vas da Regional do Rio de Janeiro; as
histórias das colaboradoras Kátia Go-
mes Pereira, da SPR – São Paulo Rodo-
vias –, e Olinda Canoff, gerente do
CAOB – Centro de Apoio Operacional

da Braspress Cantareira; a seção “Nossa
Gente” e os resultados do CAMB - Cen-
tro de Atendimento ao Motorista
Braspress ‘’Basil de Barros’’ são temas de
outras matérias nesta edição.

Boa leitura!

Urubatan Helou,
Diretor-Presidente do Grupo H&P

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

C
omeçamos 2013 com o pé
direito, realizando investi-
mentos de R$ 13 milhões
com a aquisição de 150 car-
retas da Facchini, bem como

demos continuidade ao nosso plano
de adequação da malha operacional
ao inaugurarmos mais 3 filiais – Li-
nhares (ES), Barreiras e Eunápolis (BA);
iniciamos obras em três novos termi-
nais de carga – Bauru (SP), Novo Ham-
burgo (RS) e Feira de Santana (BA),
assim como demos início às operações
da Aeropress, divisão rodo-aérea da
Braspress por meio de um novo hub
em Campinas (SP).

Com esses investimentos, fazemos
questão de mostrar nosso processo con-
tínuo de manter a Braspress uma
empresa moderna e atualizada, inves-
tindo nela todos os recursos gerados
pela Organização.

As perspectivas da economia brasilei-
ra continuam favoráveis, por isso esta-
mos apostando no crescimento do PIB -
Produto Interno Bruto -, como demons-
traram os primeiros resultados do ano,
pois, historicamente, a experiência veri-
ficada no segmento de transportes com-
prova que para cada ponto percentual
do PIB observamos cerca de 5% no cres-
cimento do nosso negócio.

Assim, temos que nos preparar da
maneira como estamos fazendo em
Bauru, interior do estado de São Paulo,
onde adquirimos uma área de 50.000
m², com investimentos de R$ 5 milhões,

e em que estão sendo alocados mais R$
10 milhões com as obras do terminal,
previsto para ser inaugurado em janei-
ro de 2014.

Em Novo Hamburgo (RS), também
estamos erguendo um novo terminal
em uma área de 53.551 m², para onde
foram destinados R$ 9,4 milhões ape-
nas com a aquisição do terreno, e
outros R$ 4 milhões necessários para a
construção da obra a ser inaugurada no
final deste ano.

Outra boa notícia é o reconheci-
mento do mercado por termos con-
quistado o Prêmio Mérito Lojista Brasil
2012, concedido pela Confederação
Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL),
pelo 4º ano consecutivo, em cerimônia
realizada em Brasília (DF), no dia 18 de
abril passado.

Prêmios também não faltaram à nos-
sa filial de Colatina, no Espírito Santo,
que conquistou três importantes recalls,
ou seja, fomos a transportadora prefe-
rida em três pesquisas realizadas nas
cidades de Baixo Guandu, São Roque
do Canaã e Marilândia no final do ano
passado.

Nesta edição, destacamos a homena-
gem a outro grande líder do TRC –
Transporte Rodoviário de Cargas –, meu
amigo, o empresário Manoel Sousa
Lima Junior, que assumiu a presidência
do SETCESP – Sindicato das Empresas de
Transportes de Cargas de São Paulo e
Região –, no início deste ano, que to-
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BRASPRESS NEWS – E o senhor trouxe alguma
novidade dessas visitas?

Manoel Sousa Lima Júnior – Sim, pela primeira
vez vamos propiciar a compra coletiva de caminhões
modelo VUC com desconto de 30% diretamente da
fábrica da Hyundai. Vamos oferecer um coquetel para
1.000 pessoas com recursos do sindicato, trazer o pes-
soal da fábrica e dos bancos para negociarem os finan-
ciamentos. Agora mesmo saiu daqui o diretor do
Sicredi – FETCOOP (cooperativa de crédito do setor), a
quem pedi um esforço para oferecer uma taxa atraen-
te aos associados. A Iveco vai oferecer caminhão a gás
para testes e a nossa ideia é que as compras coletivas
se ampliem. A Metalcar, fabricante de baús, sorteará
uma carroceria entre os compradores. Pretendemos
aumentar os associados mantenedores para incluí-los
nas compras coletivas.

BRASPRESSNEWS – O senhor quer atrair, também,
novos sócios?

ManoelSousaLimaJúnior– Essa é a ideia. A compra
coletiva é para os associados; e quemnão for, temque se
associar para se beneficiar. Hoje temos 1.220 e vamos
fazer campanha para aumentar.

BRASPRESS NEWS – O senhor incluiu jovens na
Diretoria Executiva. É uma novidade no SETCESP?

Manoel Sousa Lima Júnior – Recebi muitas críticas,
mas acho que estamos certos. Eles são muito mais pre-
parados que nós, têm ideias novas e eu ainda boto pilha.
Eles se mostram comprometidos, chegam aqui às 7h da
manhã e têmmuito entusiasmo.

BRASPRESS NEWS – O que cada um deles faz?
Manoel Sousa Lima Júnior – São cinco vice-presi-

dentes, entre jovens e empresários experientes: o 1º,
Tayguara Helou, responde por comunicações, viagens e
eventos; o 2º, Adriano Depentor, cuida da questão tarifá-
ria; o 3º, Roberto Mira, da segurança; o 4º, Roberto
Granero, das questões tributária e financeira; o 5º, André
Ferreira, da política comercial. A Secretária Geral Ana
Carolina Ferreira Jarrouge responde pela administração
interna e Recursos Humanos. O Oswaldo Dias de Castro,
do Conselho Fiscal, responde por seguros; o Roberto
Mira Júnior é o diretor Financeiro e cuida de Tecnologia
da Informação.

BRASPRESS NEWS – Além disso, o senhor promo-
veu outras mudanças?

Manoel Sousa Lima Júnior – Sim, substituímos as
Comissões Técnicas por Diretorias Adjuntas e as
ampliamos para atividades que não eram atendidas,
como a de Mudanças. Criamos três núcleos: Jurídico,
Técnico-operacional e de Economia e Estatística. Os
três núcleos assessoram a Diretoria Executiva e as
Diretorias Adjuntas. Além disso, estamos mudando a
contabilidade e os sistemas de TI e vamos terceirizar

alguns serviços para melhor atender os associados.
Hoje temos 30 funcionários.

BRASPRESS NEWS – O senhor acha que a Lei
12.619 (dos motoristas) precisa mudar?

Manoel Sousa Lima Júnior – Penso que o interva-
lo de 11 horas entre uma jornada e outra é pesado
para os motoristas que fazem viagens de longa distân-
cia. Ninguém aguenta ficar 11 horas dentro de um
caminhão.

BRASPRESS NEWS – E as exigências para os moto-
ciclistas?

Manoel Sousa Lima Júnior – Sou a favor, para
aumentar a segurança e evitar as mortes. O regulamen-
to do CONTRAN exige que o profissional faça um curso,
use capacete com especificações e roupa adequada e
que a moto tenha antena de proteção. Acho que já foi
dado prazo suficiente e não há por que postergar mais.

BRASPRESSNEWS – A Comissão deTransporte por
Motos também foi substituída?

Manoel Sousa Lima Júnior – Não, os empresários
estão agrupados na Diretoria Adjunta de Micro e
Pequenas Empresas.

BRASPRESS NEWS – E na formação profissional,
qual é a preocupação?

Manoel Sousa Lima Júnior – Queremos o reconhe-
cimento do MEC para a nossa Universidade Corporativa
e preparar profissionais de logística para as transporta-
doras. Quem cuida dessa área é a Ana Carolina.

BRASPRESSNEWS – A Copa doMundo preocupa o
SETCESP?

Manoel Sousa Lima Júnior – Claro que sim. Em
2008, depois dos Jogos Pan-americanos no Brasil, fomos
a Londres para ver como a cidade se preparava para as
Olimpíadas. Lá os representantes do transporte de car-
gas foram chamados e sugeriram mudanças. Aqui, fica-
mos sabendo que a CET (Companhia de Engenharia de
Tráfego) está discutindo o assunto e nós não fomos cha-
mados. Mas, montamos um comitê e iremos oferecer
nossas sugestões.

A compra coletiva é para os
associados; e quem não

for, tem que se associar para
se beneficiar, disse o
presidente da entidade.

“ “
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ENTREVISTA

P or uma Grande São Paulo em sintonia” é o slogan
da nova administração do SETCESP – Sindicato das
Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e

Região –, o maior e mais antigo sindicato patronal da
América Latina, que agrega 1.220 associados da capital
paulista mais 50 municípios do entorno.

O experiente líder do setor, que nos últimos seis
anos primeiramente foi vice-presidente na gestão de
Francisco Pelucio, é Manoel Sousa Lima Júnior, de 62

anos, presidente do Grupo Argos, que, nas horas vagas,
joga golfe e faz longas caminhadas.

Com os jovens membros da nova diretoria, Manoel
está imprimindo um novo ritmo ao septuagenário sin-
dicato. De sorriso aberto, fala mansa e gestos comedi-
dos, mantém seu temperamento zen mesmo após
mais de 12 horas de reuniões e ainda mostra disposi-
ção para enfrentar um jantar de negócios.

BRASPRESS NEWS – O senhor está trabalhando
hoje, aqui (19/3/13) no sindicato, desde as 7 horas, há
mais de doze horas?

Manoel SousaLimaJúnior– Já aviseiminhamulher;
ainda tenho um jantar com uns executivos de logística
europeus e devo chegar em casa às 22h30.

BRASPRESS NEWS – É essa agenda que o senhor
esperava quando assumiu a presidência do SETCESP?

Manoel Sousa Lima Júnior – Em primeiro lugar,
devo dizer que devo muito ao Urubatan Helou (Diretor-
Presidente da Braspress e ex-presidente do SETCESP)
pela decisão de aceitar me candidatar a este cargo. Ele
foi o grande incentivador e torceu muito para eu estar
aqui. É um cargo sem remuneração. Estou gostando
muito; trabalho com grande entusiasmo eme dedico ao
máximo com a diretoria executiva e com os profissionais
que temos aqui.

BRASPRESS NEWS – O senhor vem aqui toda
terça-feira?

Manoel Sousa Lima Júnior – Sim, mas venho em
outros dias que precisar, pois a agenda mensal tem até
quatro páginas. Às terças-feiras tenho reunião e almoço
com a diretoria executiva a partir das 7 horas, e desde
as seis já tem café da manhã na minha sala. Todos che-
gam cedo. Hoje mesmo cumpri toda a agenda e dei
três entrevistas. Em menos de três meses já visitei os
sindicatos de empregados e autônomos; recebemos
autoridades como o secretário de Transportes de São
Paulo, Jilmar Tatto, e o vereador Adilson Amadeu (PTB-
SP); visitei o prefeito de Barueri; promovi vários debates
e fiz visitas a alguns sócios mantenedores.

BRASPRESS NEWS – Quais foram os objetivos des-
sas visitas às montadoras?

Manoel Sousa Lima Júnior – Fomos à Hyundai à
Iveco, e a próxima será a Mercedes-Benz. Queremos
estreitar o relacionamento, oferecer espaço do sindicato
para eles fazerem lançamentos e promoções.

MANOEL SOUSA LIMA JÚNIOR:
fôlego jovem e jeito zen

Manoel Lima Júnior
está empolgado com
a presidência do SETCESP

*Valdir dos Santos

“
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crie uma alternativa dentro domunicípio nos horários de
restrição para abastecer Santo Amaro (zona Sul), cujas
opções passam por Diadema e Itapecerica da Serra,
municípios que têm suas próprias restrições.

BRASPRESS NEWS – A administração anterior
homenageou as empresas commais de 50 anos de asso-
ciação. O senhor vai dar continuidade a isso?

Manoel Sousa Lima Júnior – Não só vou dar conti-
nuidade, como vamos criar o “Prêmio SETCESP de
Sustentabilidade”, que vai premiar as empresas com os
melhores programas. Já estamos preparando o regula-
mento e vamos sugerir que os associados contribuam
para omeio ambiente e participem do programa de cré-
dito de carbono.

BRASPRESSNEWS–Vamos falar agora sobre suavida
de transportador. Comoo senhor ingressou na atividade?

Manoel Sousa Lima Júnior – Sempre quis ter algo
com caminhão, embora não houvesse na família nenhu-
ma relação com transporte. Meu pai era presidente de
umamultinacional de papel e celulose e, quando come-
cei a estudar Economia noMackenzie, pedi a ele queme
arrumasse estágio em uma transportadora. Ele achou
esquisito, disse que o trabalho era sujo, que se eu qui-
sesse me arrumaria estágio na área financeira, mas eu
insisti e ele me levou à Transportes Perin, que prestava
serviço para a empresa dele, em 1978.

BRASPRESS NEWS – Como enfrentou os pacotes
econômicos, as crises?

Manoel SousaLimaJúnior– A crisemaior foi no ano
passado: um incêndio que começou em uma fábrica de
máquinas de cartões em área vizinha destruiu meu
armazém repleto de mercadorias eletrônicas de tercei-
ros. Não dava para sentar e chorar, não é? Fui tomar as
providências; era um fim de semana prolongado, com
feriado de 9 de Julho. Além da Argos, sou membro do
conselho da RG Log, de Anápolis (GO), que trabalha com
contêineres de importação.

BRASPRESSNEWS – Como o senhor concilia os tra-
balhos nas empresas e a presidência do SETCESP?

Manoel Sousa Lima Júnior – Tenho boas equipes e
sempre arrumo um jeito. É como dizem:“quer pedir algo
a alguém, peça ao mais ocupado”, ele vai encontrar um
espaço para te atender. Do desocupado você vai ocupar
o tempo inteiro.

BRASPRESS NEWS – O gosto que o senhor
demonstra aqui pela presidência do SETCESP me leva a
lhe perguntar: quais são suas pretensões para o futuro
nas entidades nacionais ou na vida pública?

Manoel Sousa Lima Júnior – Nunca aspirei à pre-
sidência do sindicato e nem tenho pretensões de
avançar. Carreira política, então, nem pensar. Vou me
aposentar.

A preocupação com
a Sustentabilidade

é uma das metas
do novo presidente

do SETCESP

BRASPRESS NEWS – O SETCESP trata de assuntos
fora de sua base territorial, como o roubo de cargas?

Manoel Sousa Lima Júnior – Nós temos nosso pes-
soal especializado, que atende os associados, mas o
governador do estado, na nossa posse, prometeu nos
atender. O monopólio dos Correios afeta empresas de
todo o Brasil e o comitê do SETCESP estuda o assunto
para contribuir com a NTC e discuti-lo com o Governo
Federal.

BRASPRESS NEWS – As restrições ao tráfego de
caminhões na base territorial do SETCESP afeta empre-
sas do Brasil inteiro?

Manoel SousaLimaJúnior– Sim, por isso nós temos
sugestões para retirar centenas de caminhões do acosta-
mento das Rodovias Presidente Dutra e Anhanguera nos
horários de restrição e que cruzam as Marginais entre as
rodovias, bem como a liberação da faixa da esquerda
desde a Ponte da Vila Maria até a saída da Rodovia
Anhanguera, na Marginal Tietê (e vice-versa).

BRASPRESS NEWS – E quanto aos caminhões de
coleta e entrega nas vias urbanas?

Manoel Sousa Lima Júnior – O secretário Jilmar
Tatto (deTransportes de São Paulo) esteve aqui e prome-
teu criar uma Diretoria de Carga para tratar desse assun-
to conosco. Mas, já temos um pedido: que a prefeitura



Divisão Rodo-aérea
em Manaus

se consolida
no mercado

AEROPRESS

A
Aeropress, Divisão Rodo-aérea do Gru-
po H&P, vem se consolidando no mer-
cado por oferecer entregas aéreas a
preços competitivos, bem como pelo
uso de uma invejável malha de distri-

buição da Braspress que, com sua abrangência nacio-
nal e o grande fluxo de encomendas, também contri-
bui para a redução de custos.

Devido a um volume maior de serviços, novos
negócios foram agregados à operação, proporcionan-
do à divisão o crescimento de 22,11% no faturamento
de 2012 em relação a 2011.

“A concorrência é acirrada e não podemos dar o
mínimo de espaço nessemercado disputado como é o
modal rodo-aéreo. Os diferenciais, tanto nas operações
quanto na comercialização são importantíssimos para
atingirmos as metas estipuladas. Nosso objetivo é dar
ao mercado mais qualidade e confiança, corrigindo
processos, inovando e implementando ações que
sejam sensivelmente percebidas por nossos clientes”.

A afirmação é do novo Superintendente da
Divisão, Márcio A. Ribeiro, que retornou à Aeropress
no dia 1º de fevereiro passado após gerir por 5 anos o
modal rodoviário para a Braspress fora de São Paulo.

Juntamente com a Presidência e Diretoria do
Grupo, Márcio disse que procura seguir o objetivo
primordial de melhorar a qualidade de serviços do
modal rodo-aéreo. “As ações nesse sentido visam
permitir a melhor fluidez dos embarques: desde sua
origem até seu destino. Uma entrega Aeropress é
diferente de uma entrega Braspress. A sensibilidade
ao prazo é grande e o cliente pagamais por isso; por-
tanto, exige mais qualidade”.

NOVO HUB EM CAMPINAS/SP

“Estudamos melhorias tanto na relação Braspress/
Aeropress quanto na qualidade de entrega ao cliente.

10 - BRASPRESS News

Rodo-aéreo

Terminal da
Aeropress em
Tamboré (Barueri)
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Por isso, será implantado um Hub
em Campinas para consolidar os
embarques do interior de São
Paulo e outras filiais que pos-
suem linhas com essa cidade,
visando ganho de qualidade e
velocidade de fluxo. A previsão é
de que o novo Hub de Campinas
seja inaugurado no mês de ju-
nho”, acrescentou.

Segundo o Superintendente,
manter o foco é prioridade em
sua gestão; por isso, ao assumir a
Aeropress, fez questão de estar
presente em todos os momentos
e trabalhar no sentido de unir as
áreas administrativa, operacional
e comercial. “Realizo reuniões re-
gularmente para tratar das
questões pertinentes e corrigir
aquilo que é possível para o bom
andamento dos processos. Pre-

Surgem novas
oportunidades de

negócios que devem
contribuir para o

nosso crescimento. O
mercado de carga
rodo-aérea é amplo,
e com certeza vamos
continuar crescendo
ao oferecermos um
serviço de qualidade e

mais ágil em relação ao
modal rodoviário. A
Aeropress é a solução
para o cliente que

precisa de uma
entrega mais rápida.
Márcio A. Ribeiro

Um dos Hubs da Aeropress
está localizado em Barueri,
na Grande São Paulo
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cisamos pensar como equipe e
resolver nossas dificuldades co-
mo equipe. Nesse sentido, acre-
dito que eu esteja no caminho
certo para manter a filosofia do
Grupo H&P, em especial da em-
presa-mãe, a Braspress, Organi-
zação viva na mente de todos”,
enfatizou.

Outras melhorias também es-
tão em fase de implantação e apli-
cação, sempre traçadas em con-
junto com a Presidência e Direto-
ria. Paralelamente a isso, o superin-
tendente tem atuado em soluções

que conta com 114 colaboradores
em São Paulo e 53 em Manaus,
mais a força de vendas das 112
filiais da Braspress.

“Finalizo agradecendo muito a
confiança depositada por nossa
Presidência e Diretoria em me des-
tacar à frente da divisão rodo-aérea
e espero corresponder às expecta-
tivas quanto à condução dos servi-
ços. Agradeço também à minha
família por mais uma vez me apoiar
e me acompanhar neste novo tra-
jeto de minha carreira dentro da
companhia”, finalizou ele.

Márcio
assumiu

a Aeropress
no dia 1º de

fevereiro
passado

Uma esteira de aferição
integra o processo na
unidade de Barueri

F
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us
o

e atendimento da demanda dos
clientes Aeropress.

“Surgem novas oportunida-
des de negócios que devem con-
tribuir para o nosso crescimento.
O mercado de carga rodo-aérea é
amplo, e com certeza vamos con-
tinuar crescendo ao oferecermos
um serviço de qualidade e mais
ágil em relação ao modal rodoviá-
rio. A Aeropress é a solução para o
cliente que precisa de uma entre-
ga mais rápida. Queremos solidifi-
car ainda mais a marca Aeropress
no mercado”, destacou Márcio,
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Marcelo Flório
avaliou
positivamente os
seis primeiros
meses desses
serviços logísticos

“FE
stamos atingindo as ex-
pectativas de mercado.
Podemos demonstrar isso,
pois já firmamos vários
contratos e estamos reali-

zando operações com um grau de
exigência elevada. Considerando os
segmentos em que atuamos, como,
por exemplo, os de produtos de
informática, têxtil e de calçados, que
exigem um grande conhecimento e
know-how na prestação de serviços,
traduzirmos nossa atuação com
base no foco do cliente, entenden-
do suas necessidades, é o que faz
toda a diferença”.

A avaliação positiva dos primei-
ros seis meses de atuação da
Braspress Logística é feita pelo Di-
retor Superintendente da Organi-
zação, Marcelo Flório, que tem acom-
panhado de perto as operações do
braço logístico do Grupo H&P.

Segundo o executivo, a
Braspress Logística vem tendo
muita procura. “Também percebe-
mos que o segmento tem muita
carência em obter serviços logísti-
cos de qualidade. Por isso, além de
prestarmos o serviço acordado com
o cliente, com base em métricas
(KPIs – Key Performance Indicators –
Indicadores-chave de Desem-
penho), temos como prover as infor-
mações necessárias para as toma-
das de decisões estratégicas e
acompanhamento dos processos, o
que tem sido um diferencial da
nossa Organização”,
afirmou ele.
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Braspress Logística:
O braço logístico do Grupo
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sido extremamente positivo”, acres-
centou Marcelo Flório.

“Os clientes têm aderido –
prosseguiu ele – e a questão de
ter o processo logístico integrado
(armazém mais distribuição) tem
sido muito importante para eles,
tendo em vista que a gestão fica
centralizada em um único parcei-
ro logístico, possibilitando um
processo de melhoria contínua.
Dessa forma, nós e nossos clien-
tes concentramos esforços con-
juntos em um único operador,
principalmente na integração sis-
têmica e serviços que agregam
valor ao produto”.

OPERAÇÕES INTEGRADAS

A Braspress Logística executa
operações de warehouse em seu
Centro de Distribuição (CD) locali-
zado em Barueri, na região metro-
politana da Grande São Paulo; e in-
house, ou seja, dentro dos CDs dos
clientes, completando, assim, 100%
da cadeia logística.

No Centro de Distribuição é
realizada uma gestão integrada
das operações de recebimento,
conferência, armazenagem, pro-
cessamento de pedidos, picking,
packing, controle de qualidade,
adequação de produtos nas em-

balagens e etiquetagens, expe-
dição, montagens de kits, sistema
de inventário, gestão de transpor-
te, controles sistêmicos (WMS e
TMS), controles gráficos (KPIs) e
consultoria logística/fiscal.

“Investimentos não foram pou-
pados em modernos equipamentos
para movimentação e armazena-
gem, bem como emum software de
alta tecnologiaqueproporcionauma
gestão de estoque (WMS) de forma
inteligenteemtodasasoperaçõesde
nossos clientes. Além disso, as
informações sobre as operações po-
derão ser obtidas por meio da web”,
finalizouMarcelo Flório.

Armazenagem
de produtos
é um dos
serviços
prestados
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Esse balanço inicial é positivo,
pois em pouco tempo de atuação
comooperador logístico a Braspress
Logística tem obtido ótima partici-
pação de mercado e conquistado
novos clientes a cada dia, concor-
rendo com os grandes players de
mercado. Dessa forma, já começa a
comprovar que é um operador
logístico de alto nível.

“Sabemos que por estarmos
iniciando neste segmento, ainda
estamos conquistando credibilida-
de e fixando nosso serviço junto ao
mercado, e isso tem ocorrido con-
forme o planejado; no entanto, o
feedback de nossos clientes tem

Investimentos não foram poupados em
modernos equipamentos para movimentação

e armazenagem, bem como em um
software de alta tecnologia.

Marcelo Flório

O uso da tecnologia é constante e envolve
uma gestão integrada das operações
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Ganhadores do
2º Campeonato
de Conservação
são premiados

A
s filiais da Braspress
de Fortaleza (1º lu-
gar), Uberaba (2º lu-
gar) e Nova Friburgo
(3º lugar) foram as

ganhadoras do 2º Campeonato de
Conservação de Frota, encerrado
no mês de dezembro de 2012,
mostrando que o compromisso
com a busca pela excelência da
frota continua na Organização.

“Continuamos incentivando
os colaboradores a fazerem a
diferença nos mínimos detalhes
e nos cuidados com a nossa frota,
e todos estão entendendo que o
caminhão é o gerador de receitas
da Companhia – um verdadeiro
outdoor ambulante que leva a
imagem da Braspress para todo o
Brasil e que continua sendo a
nossa melhor ferramenta de mar-
keting, pois é com ele que o
nosso motorista chega aos nos-
sos clientes”, destacou Urubatan
Helou Junior, Controller de Frota
da Braspress, parabenizando as
equipes vencedoras.

Valber Delfino (Responsável
pela frota de Fortaleza e
Simone Gerardi (Gerente
Regional do Ceará e Piauí)
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Na ocasião, foram premiados
os três primeiros lugares da
Fórmula Braspress, que teve a
participação de 40 filiais da Or-
ganização, sendo que cada equi-
pe finalista ganhou um tablet e
uma máquina fotográfica.

Oprimeiro lugar coubeà filial de
Fortaleza, representada pela
Gerente Regional Simone Gerardi e
o responsável pela frota, Valber
Delfino, totalizando 72 pontos; o
segundo lugar foi para a filial de

Uberaba, representadapelogerente
Luiz Alberto Abreu, com 62 pontos;
e o terceiro lugar ficou coma filial de
Nova Friburgo, representada pelo
gerente Fernando Coelho e o res-
ponsável pela frota Raphael Araújo
Guerra, com 60 pontos.

COMPROMETIMENTO DE
TODA A EQUIPE

“Foi uma experiência muito
importante para todos. Foi a pri-

meira vez que participamos e aca-
bou envolvendo toda a equipe:
encarregados, motoristas, ajudan-
tes……– o que geroumotivação e
comprometimento de toda a equi-
pe”, assim avaliou a Gerente
Regional do Ceará, Simone Gerardi,
muito satisfeita com a conquista.

Segundo ela, a principal mu-
dança foi a participação de todo o
staff nos procedimentos; é o que
espera que continue para que a
filial não perca posições no cam-

Luiz Alberto Abreu, Gerente de Uberaba, disse que foi muito gratificante ficar entre os três primeiros colocados
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peonato, que já está em anda-
mento. “Conversei com todos,
mostrando a importância da con-
servação no dia a dia, e combina-
mos sortear os prêmios; e assim foi
feito. Agora, vamos continuar nos
esforçando para não perder a po-
sição”, acrescentou.

NOSSA MISSÃO É VENCER

“Trata-se de uma competição
emquenossamissãoévencer,man-
tendo primeiramente nosso com-
promisso primordial de conservar o
patrimônio da Braspress, mas acho
que o principal benefício está na
redução de custos com a conserva-
ção, além de proporcionar um
melhor desempenho nas atividades
como um todo”, avaliou o gerente
de Uberaba, Luiz Alberto Abreu.

Na opinião do gerente, foi
muito gratificante ficar entre os
três primeiros colocados. “Não
posso deixar de agradecer a dis-
ponibilidade da Braspress em nos
fornecer ferramentas cabíveis para
o melhor desempenho na manu-

tenção da frota, incentivando-nos
a chegar conscientemente ao
topo e à perfeição”, finalizou.

CONSCIENTIZAÇÃO DOS
COLABORADORES

“As mudanças mais importan-
tes foram na conscientização e no
comprometimento de toda a equi-
pe, principalmente dos motoris-
tas, pois são eles que conduzem
os veículos, o que influi direta-
mente na conservação da frota”,
explicou o gerente de Nova Fri-
burgo, Fernando Coelho.

Além disso, o gerente citou
que fazer com que todos os cola-
boradores tenham um senso de
comprometimento com a conser-
vação também é importante:
“Acho que todos passaram a cui-
dar dos veículos como se eles fos-
sem seus, conseguindo manter
um nível de consciência coletiva
em busca dosmelhores resultados
no dia a dia do trabalho, como
também nas posições do campeo-
nato”, destacou.

Da esquerda para a direita, Fernando Coelho
(Gerente de Nova Friburgo), Raphael Araújo Guerra
(Responsável pela frota de Nova Friburgo) e
Aguinaldo Ramos (Gerente Regional do Rio de Janeiro)



única área fabril, com área total
de 81.368 m² e área construída de
16.780,07 m² situada na rodovia
PR-151, km 116, no Jardim Eldo-
rado, em Ponta Grossa (PR), atual-
mente a Águia Sistemas possui
934 colaboradores compreenden-
do os setores de indústria, ad-
ministração, projetos e desen-
volvimento, comercial, montagem
e manutenção. Conta com equi-
pes altamente treinadas que sa-
bem identificar e desenvolver pro-
jetos de acordo com as necessida-
des de nossos clientes, investindo
constantemente na tecnologia de
seus produtos.

Tem como política de qualida-
de “projetar, fabricar e instalar com
qualidade, competitividade e lu-
cratividade soluções customizadas
em movimentação e armazena-
gem de materiais, atendendo as
necessidades e interesses dos cli-
entes, colaboradores e meio am-
biente, melhorando e inovando
continuamente”.

Seu fator estratégico é o esta-
belecimento de relacionamentos
em longo prazo com clientes, sem-
pre buscando a eficiência no traba-
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como Diretor-presidente seu filho,
Rogério Scheffer. Iniciou suas ativi-
dades com a fabricação de móveis
de aço, em geral. Aos poucos sua
prestação de serviços foi sendo
direcionada a determinados seg-
mentos, como o de produtos de
armazenagem. Cresceu pela quali-
dade de seus produtos e a criativi-
dade de seus projetos inovadores,
tonando-se líder no ramo.

A Águia Sistemas de Armaze-
nagem é considerada uma empre-
sa de grande porte e a principal
indústria do setor de movimenta-
ção e armazenagem de materiais
no Brasil.

Possui umaampla linha especial
de produtos que complementam a
infraestrutura de logística, como
porta-paletes, porta-paletes para
corredores estreitos e autoportan-
tes, porta-paletes deslizantes, pallet
runners, mini porta-paletes, drive-
ins, drive-throughs, armazenagem
dinâmica paletizada, push backs,
flow racks, transportadores,mezani-
nos, contêineres tubulares e arama-
dos, acessórios e unit flows.

Com ummix completo de pro-
dutos, todos fabricados em uma

lho e o alcance de seu diferencial
competitivo.

Umdos principais fatores estra-
tégicos de diferenciação da Águia
Sistemas é a equipe demontagem,
remanejamento e manutenção,
que hoje conta com cerca de 200
colaboradores, cuja competência
tem sido ressaltada por diversos
clientes, proporcionando total con-
vicção quanto a sua capacidade de
atendimento e compromisso com
o cliente.

O processo de produção está
atualizado e emprega os mais mo-

Uma das linhas
de pintura
da parceira

Estruturas porta pallets
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Águia Sistemas de
Armazenagem parceira
da Braspress Logística

D
ando prosseguimen-
to à série “Parcerias”,
entrevistamos o su-
pervisor de negócios
da Águia Sistemas de

Armazenagem, Rogério Marques
dos Santos, que participa direta-
mente do relacionamento com a
Braspress Logística.

Segundo Rogério Marques dos
Santos, a parceria é feita e validada a
cada projeto quando a Águia
Sistemas apresenta as soluções em

sistemas de armazenagem e movi-
mentação demateriais, viabilizando
a operação e o custo comoobjetivo
de fazer a melhor transação e aten-
der a necessidade da Braspress.

“Existe uma grande responsa-
bilidade técnica e civil e uma enor-
me prestação de serviços por trás
de todo o nosso fornecimento”,
acrescentou o supervisor.

Fundada em 1973 pelo senhor
Ferdinando Scheffer Júnior, a Águia
Sistemas de Armazenagem tem

Fachada e vista aérea da
fábrica de Ponta Grossa (PR)



dernos processos de transforma-
ção de aços planos: corte longitudi-
nal (sliter), blanqueadeira, perfila-
deira, dobradeiras e guilhotinas
por controle numérico; solda robo-
tizada, linha de tratamento de
superfície e pintura automatizadas.

Atualmente a empresa comer-
cializa 4.500 toneladas por mês de
produtos destinados à infraestrutu-
ra de logística, com 10% destina-
dos para exportação.

Trabalha com ética em seus
negócios, possui clientes no Brasil e
no exterior e atende diversos seg-
mentos, como o têxtil, alimentício,
eletroeletrônico, automobilístico,
construção civil e outros mercados
atacadistas e de autosserviços.

Desde 2006 a Águia
Sistemas está certifica-
da com o ISO 9001 pela
certificadora BureauVe-
ritas Brasil e completou
o segundo ciclo de cer-
tificação em 2012. Tem
como foco o desen-
volvimento e a prática
do Sistema de Gestão
de Qualidade (SGQ),
garantindoprodutoscom
excelência.

Além de se preocu-
par com a qualidade de
seus produtos e satisfa-
ção dos clientes, a
Águia Sistemas atenta-
se, também, à sustenta-
bilidade. Promove ações de contro-
le de resíduos, seja em estado sóli-
do, líquido (efluentes) e gasoso
(emissões atmosféricas).

Conta com controle de emis-
sões de monóxido de carbono das
chaminés das caldeiras situadas
nas áreas fabris. São realizados, fre-
quentemente, o acompanhamento
e o controle da estação de trata-
mento de efluentes industriais.

Nas próprias dependências da
empresa encontra-se um labora-
tório exclusivo para análises
ambientais de água, efluentes e
lodo para um melhor controle das
estações de tratamento e monito-

ramento dos efluentes finais. Além
disso, atua por meio de um pro-
grama de gerenciamento de resí-
duos sólidos com o objetivo de
conhecer, reduzir, reutilizar, reci-
clar e destinar os resíduos gerados
na planta corretamente.

No parque fabril da empresa
está em operação uma usina de
óleo térmico cujo investimento
atende as expectativas de aprovei-
tamento de resíduos florestais
renováveis, subprodutos da fábrica
de painéis de madeira da Águia
Florestal (outra empresa do grupo)
para a geração de energia térmica,
utilizada no processo de tratamen-

to de superfície de pin-
tura da Águia Sistemas.

É uma empresa de
ambiente familiar, que
tem como foco a satis-
fação dos clientes,
oferecendo soluções
adequadas para as
mais diversas situa-
ções de movimenta-
ção e armazenagem,

atendendo todas as exigências do
mercado. Mantém-se atualizada
em todas as inovações relaciona-
das a seus setores, estando pre-
sente em feiras e congressos no
Brasil e no exterior.

A Águia Sistemas faz parte da
holding Águia Participações, for-
mada, também, pelas empresas
Águia Química, que atua no ramo
de resinas para a indústria de tintas,
selantes e adesivos; Águia Florestal,
que opera na área de refloresta-
mento e fabricação de painéis de
madeira; e a Smart Sistemas Cons-
trutivos Inteligentes, atuante no
ramo da construção civil.
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Usinas de
óleo térmico
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A Braspress mais uma vez colaborou com o Hospital
do Fogo Selvagem ao transportar 14 caixas e 6
sacos com donativos da cidade de Jeriquara, próxi-

mo a Franca (SP), para Uberaba (MG).
A entrega foi recebida pela senhora Ivone Aparecida

Vieira da Silva, Diretora da Instituição, no dia 22 de abril pas-
sado, com a presença do gerente da filial de Uberaba, Luiz
Alberto Abreu.

As caixas com os donativos encaminhadas pela voluntá-
ria Inalda Helena Fernandes continham calçados, roupas e
mantimentos, como, por exemplo, 56 latas de óleo, 57 qui-
los de açúcar, 90 quilos de arroz, 20 pacotes de macarrão, 2
quilos de café, 4 quilos de feijão, 6 quilos de farinha deman-
dioca, 2 quilos de farinha de trigo, 4 pacotes de sal, 2 caixas

de gelatina, canjica, 5 pacotes de fubá, macarrão instantâ-
neo, bem como creme dental, sabão em barra, sabonetes, 10
rolos de papel higiênico e bucha para lavar louças.

Solidariedade ao Hospital do Fogo Selvagem

AA Braspress transportou solidariamente catorze volu-
mes contendo roupasdeSãoPaulo (SP) paraUberaba
(MG), que foram entregues para Ivone Aparecida

Vieira da Silva, administradora do Lar deCaridade“Hospital do
Fogo Selvagem”, pelas mãos do Gerente da Filial de Uberaba,
Luiz Alberto Dias, no dia 20 demaio passado.

As doações foram feitas pela senhora Maria Teresa La
Macchia, que faz de sua residência posto de coleta de doa-
ções de roupas, calçados, brinquedos e utensílios que recebe
de outras instituições. “Mais uma vez reafirmo minha imensa
gratidão por essa valiosa colaboração em favor do lar que

minha mãe e eu assistimos há tanto tempo. Transmito meus
agradecimentos ao Diretor-Presidente da Braspress, senhor
Urubatan , pela iniciativa”, agradeceu Maria.

Outro transporte para Uberaba

O segundo
transporte
solidário foi
realizado no
mês de maio
passado

A Braspress participou da carreata da Caravana Siga Bem,
realizada na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, em
prol do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração

Sexual de Crianças e Adolescentes em 15 de maio passado.
“Acho muito importante essa mobilização por uma causa tão

nobre; e eu, como mãe, considero fundamental a participação da
nossa Organização”, contou a Gerente Regional do Distrito Federal,
Edilene da Costa, que esteve presente ao evento.

O projeto Siga Bem Criança foi criado em 2003 com o intuito
de conscientizar e mobilizar a sociedade sobre o combate à
exploração e à violência sexual praticadas contra crianças e ado-
lescentes nas estradas brasileiras. A Braspress apoia essa causa
desde 2006.

Braspress participa da carreata da
Caravana Siga Bem

A Braspress participa
desse projeto há 7 anos

O primeiro
transporte
solidário foi
realizado
no mês
de abril
passado
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Mais três transportes solidários de cadeiras de rodas foram realiza-
dos pela Braspress de São Paulo para o Rotary Club de Brasília. A
primeira entrega de 28 cadeiras de rodas foi feita para o Rotary

Club do Gama no dia 26 de fevereiro último. As doações foram recebidas
pela senhora Maria José Resende, presidente da Associação de Idosos, e
representaram a Organização Rosenice Barreto (Gerente Operacional),
Maurilon Cordeiro (Motorista) e Deusdete de Araújo (Conferente Líder).

A segunda entrega, de 14 cadeiras, foi efetuada para o Rotary Club
de Formosa, quando estiveram presentes Vertinho de Oliveira
(Presidente do Rotary Club), Zilmárcio Alves (Governador do Rotary
Club), Marcos Henrique (doador das cadeiras), André de Freitas
(Motorista), Gildeon da Silva (Conferente), Edilene da Costa (Gerente
Regional do Distrito Federal), entre outros, no dia 11 de março passado.

E a última entrega, de 35 cadeiras, foi realizada para o Rotary Club
de Taguatinga diretamente ao Dr. Ricardo Salge Prata, presidente da
entidade, com a presença, também, de Edson Oliveira, Francisco Hélio
Vidal, José Roberto Macedo e Edilene da Costa (Gerente Regional do
Distrito Federal).

Transporte solidário para o Rotary Club

Mais uma ação de solidariedade foi presta-
da pela Braspress ao transportar 883 volu-
mes de medicamentos, cerca de 5.095

quilos, de São Paulo (SP) para o Rio de Janeiro (RJ).
Os remédios foram doados pela Elite Dis-

tribuidora e encaminhados ao Rio de Janeiro no dia
30 de janeiro último, sendo entregues pela filial
carioca da Organização.

Colaboração à
Cruz Vermelha Brasileira

Rotary Club de
Taguatinga: da

esquerda para a direita
José Roberto Macedo,

Dr. Ricardo Salge Prata,
Edilene da Costa,

Francisco Hélio Vidal e
Edson Oliveira

Rotary Club Gama:
da esquerda
para a direita,
Maria José Resende,
Rosenice Barreto e
Maurilon Cordeiro

Da esquerda para a direita:
André Freitas Almeida, Gideoni
da Silva Soares, Edilene da
Costa, Zilmarcio Alves Brandão,
Zilma de Melo Marciel, Waldemar
Marciel, Marcos Henrique de
Assis, Vertinho de Oliveira e
Cassio Roberto da Cruz, entrega
para o Rotary de Formosa

Medicamentos doados foram
entregues no Rio de Janeiro

Dez cadeiras de rodas foram transportadas
solidariamente pela Braspress de São
Paulo para a cidade de Curvelo (MG) a

pedido do Rotary Club desta cidade. As cadeiras
foram entregues à presidente do Rotary Club de
Curvelo Norte (MG), Maria das Dores Santos, com
a presença do Gerente da Filial de Montes Claros,
Elzivan Sindeaux, no dia 17 de maio passado.

“Para nós a ajuda da Braspress é muito impor-
tante, pois prestar serviços voluntários não remu-
nerados não é uma tarefa fácil e temos que contar
sempre com parceiros solidários, e nós, do Rotary,
agradecemos muito pelo apoio da Organização”,
relatou a presidente Maria das Dores.

Transporte solidário para o
Rotary Club de Curvelo (MG)

Da esquerda para a direita: Elzivan Sindeaux
(Gerente da filial de Montes Claros); Darmos
Oliveira Pinto, Antonio Carlos Nery e Maria
das Dores Santos (Rotary Club de Curvelo)
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Projeto “Viver Bem” em Campo Grande
Dando continuidade ao Programa “Viver Bem”,

em uma parceria com o SEST/SENAT – Serviço Social
do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem
do Transporte –, a Braspress pôs em prática o proje-
to em Campo Grande (MS) nos dias 19 e 20 de feve-
reiro passados.

A abertura do evento contou com a presença do
Gerente Regional, Neurivan F. Trindade, que ressaltou
o objetivo do projeto – agregar saúde e bem-estar
para todos os colaboradores.

Logo depois, a Promotora de Esporte e Lazer do
SEST/SENAT, Marina Toledo, proferiu palestra informa-
tiva abordando os serviços prestados pela instituição,
como as consultas oftalmológicas, serviços odontoló-
gicos de ortodontia, próteses e serviços para o bem-
estar do colaborador, como ginástica localizada,
hidroginástica, pilates, fisioterapia, área de lazer com
piscinas, quadras poliesportivas, quiosques com chur-
rasqueira, salão de festas, além de torneios de futebol
entre os funcionários das transportadoras locais.

Após a palestra, foram iniciados os atendimentos
aos colaboradores, como a aferição da pressão arterial
e a orientação quanto ao consumo de cigarros e bebi-
das e os efeitos negativos que essas substâncias tra-
zem, bem como o atendimento odontológico.

Aproveitando a oportunidade de unir a necessida-
de da prática de esportes às orientações do Projeto

“Viver Bem”, foi comemorado o Dia Internacional da
Mulher. A Encarregada Administrativo-financeira, Van-
derléia Miranda, a Assistente Operacional Odilia
Augusta da Silva e a Assistente Administrativo-
Financeira Andreia Miranda de Souza, todas colabora-
doras da filial de Campo Grande, participaram, no dia
10 de março passado, da 6ª corrida em Comemoração
ao Dia Internacional da Mulher, que foi realizada no
Parque Soter, nessa cidade.

Um grupo de sete alunos
do curso de Logística da ETEC
“Prof. Horácio Augusto da
Silveira” visitou as dependên-
cias da filial e da Matriz da
Braspress, na Vila Guilherme,
zona Norte de São Paulo, no
dia 13 de março passado, e
foram recebidos pela Gerente
de Automação Juliana Petri.

Na oportunidade, os estu-
dantes conheceramo SORTER
– Sistema Automatizado de Distribuição de Encomendas e tiraram
todas as suas dúvidas sobre o sistema operacional com a Gerente de
Automação, além de assistirem ao vídeo institucional da Organização.

Eles foram acompanhados do Professor Fábio Cicone. São eles:
Carolina Vieira, Clotildes Sthefany Lacerda, David Alencar, Filipe Rocha,
Joice Matias, Larissa Crisley e Thais Bárbara.

Alunos de Logística visitam a Braspress

O Chefe de Gabinete
da subprefeitura da Vila
Maria/Vila Guilherme, Luiz
Carlos Gutierrez, fez uma
visita à sede da Matriz da
Braspress em São Paulo
(SP) no dia 18 de março
passado.

Na ocasião, o repre-
sentante da Prefeitura foi
recepcionado pelo Dire-
tor-Presidente da Orga-
nização, Urubatan Helou;
Giuseppe Coimbra, Dire-
tor-Administrativo Finan-
ceiro; e Tayguara Helou.

Visita do Chefe de Gabinete
da Vila Maria/Vila Guilherme

Tayguara Helou, Luiz Carlos
Gutierrez e Giuseppe Coimbra,

da direita para a esquerda

Alunos de Logística conheceram
o SORTER de São Paulo

Evento contou com a presença do Regional Neurivan F. Trindade
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O senhor César Cunha Campos, presidente do Sindicato da
Indústria de Calçados de Uberlândia (SINDICALÇADOS), e o senhor
Paulo Romes Junqueira, secretário de Desenvolvimento Econômico

e Turismo de Uberlândia,
visitaram Urubatan He-
lou, Diretor-Presidente da
Braspress, na sede da Ma-
triz, em São Paulo, no dia
18 de abril passado.

Representantes de Uberlândia (MG)
visitam a Matriz da Braspress

O prefeito de Votuporanga, Nasser Marão Filho, acompanhado
de Tiago Vieira Caproni (Assessor de Gabinete), Rolando Cesar
Castrechini Castilho Nogueira (secretário de Trânsito, Transporte e
Segurança) e Diogo Mendes Vicentini (secretário de Desenvolvi-
mento Econômico) fizeram uma visita à sede da Matriz da
Braspress em São Paulo (SP), no dia 21 de fevereiro passado.

Na ocasião, foram recepcionados pelo Diretor-Presidente da
Braspress, Urubatan Helou, e pelo Diretor de Operações, Luiz
Carlos Lopes.

Visita do prefeito
e comitiva de Votuporanga

Prêmio “Lótus 2013” tem
a presença de Urubatan Helou

A 20ª edição do Prêmio“Lótus” foi realizada na sede
do SETCESP – Sindicato das Empresas deTransportes de
Carga de São Paulo e Região –, na Vila Maria, em São
Paulo (SP), reunindo mais de 200 convidados relaciona-
dos ao transporte no País no dia 9 de abril passado. O
evento é tradicionalmente organizado pela prestigiada
revista Frota & Cia.

Na comemoração, que homenageou sete fabrican-
tes de veículos comerciais em 19 categorias, Urubatan
Helou, Diretor-Presidente da Braspress, entregou o tro-
féu de “Caminhão Leve do Ano” para Tânia Silvestre,

Diretora de Vendas e
Marketing – Cami-
nhões da Mercedes-
Benz do Brasil.

Comitê Tarifário 2013
A Braspress realizou um Comitê Tarifário em Porto

Alegre (RS), que teve a coordenação do Diretor-Co-
mercial da Braspress, Giuseppe Lumare Júnior, no dia
26 de março passado.

Estiveram presentes na ocasião: Gustavo Galvão,
Deize Pereira Bitencout, Simone Dengo, Giseli Melek,
Mariana Ramos, Luciane Khun, Cadriane Gervasoni,
Jenifer Vieira, Mariele Parizoto, Joseane do Prado,
Valesca Magri, Cezar Fritsch, Milca Rosimeri Dias dos
Reis, Débora Aparecida Stenger, Liria Taufe, Lisiane
Robaina, Morgana Kohl, Karina Fritzen, Sandra
Carvalho, Andreza Kolling, Cláudia Brito, Aglaé Klein,
Daniel Martin, Rudimar Figueiredo, Waldir Gerardi,
Jaqueline Fernandes, Ana Cristina Perez, Carla Mei-
reles, Daniela Fontanella, Danielle Rodrigues, Kris-
thyne Correa, Priscila Lima, Lisandra Gonçalves,
Carmem Brum, Juliane Ramos, Karen Marques, Lisiane
Casagrande, Lyz Victória, Priscila Junges, Simone
Fabiano, Suelen Ferreira, Maurício Severo, Sandro
Becker, Michel Ferreira, Maurício José da Silva, Marceli
Fischer, Michelle Viana Valério, Adalberto Rigotti,
Mariense Pontes Borges e Helen de Cassia Valle Hack.

Da esquerda para a direita – Diogo Mendes Vicentini,
Luiz Carlos Lopes, Urubatan Helou, Nasser Marão Filho,
Rolando Cesar C. Castilho Nogueira e Tiago Vieira Caproni

Urubatan Helou
entregou o troféu
para Tânia Silvestre

Da direita para a
esquerda: César
Cunha Campos,
Urubatan Helou e
Paulo Romes Junqueira
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Reunião realizada no
dia 26 de março passado
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Acompanhados do professor Raimundo Paravidine, 40 alu-
nos de Administração das Faculdades ICESP – Instituto Científico
de Ensino Superior e Pesquisa – conheceram as dependências
da filial de Brasília (DF), no dia 11 demaio passado.

Os alunos, que foram recepcionados pela Gerente Regional
do Distrito Federal, Edilene da Costa, são os seguintes: Aline
Castro, Aline Castro de Melo, Alyne Souza Silva, Ana Ivanildes,
Bruno Pereira Silva, CarolinaMorais, CharlesMonteiro, Claudiana
dos Santos Cardoso, Cleonice Ângelo Brasil, Eleni da Costa
Araujo Alexandre, Evaldo Cardim de Carvalho, GerdanaMaria do
Nascimento Santos, Gizoneide Almeida de Carvalho, Gleide de

Jesus, Graciete Barbosa da Costa, Isis Pereira, Iurka Milly Cardoso
Campos Rodrigues, Jaílson Borges de Sousa, Jamile Oliveira
Maurício Alves, Janaina dos Santos, Juliana Luis, Julianna Kissy
Rodrigues Siqueira, Luana Taveira de Souza, Marcos Andre
Carvalho M. Ferreira, Monica Augusta Vieira, Monica S. Gomes,
Pedrita de Fátima Santos Sampaio, Rebeca Lopes Ferreira,
Regislene Abadia da Silva, Rute Gomes da Silva, Seleude Vaz
Pinto dos Santos, Thiago Calixto, Thayane Araujo Brito Alves,
Tiago de Souza dos Santos, Tiago Souza, Ubiramar Silva Oliveira,
Vanessa Dias Macêdo, Weberth Lima Macedo, Welber Dias
Pereira Silva eWilson Coghi Junior.

Alunos de Administração visitam a filial de Brasília (DF)

Dois grupos de alunos do curso técnico de Logística
da Escola Técnica Estadual (ETEC) “Dr. Júlio Cardoso”, do
Centro Paula Souza, acompanhados do Prof. Luciano Gi-
menez, tiveram a oportunidade de visitar as instalações
da filial da Braspress em Franca (SP).

O primeiro grupo foi recepcionado pelo Gerente
Manoel Messias, e são eles: Adenilson Simeão de Oliveira,
Alyne Beatriz Dias Bernardes, Caio Fábio Rodrigues,
Clayton Custódio Ribeiro, Fabrícia Silva de Melo, Giovana
Cristina Carvalho Silva, Guilherme Campos Alves, Maíra de
Oliveira Avelino, Marcelo Alves Silva, Murilo Cesar Cristino
Noronha, Priscila Ferreira Alves, Priscila Oliveira Machado,
Rodrigo Rodarte Lopes, Tatiane Aparecida de Oliveira e
Wander Batista da Silva, no dia 13 de maio passado.

O segundo grupo, também recepcionado pelo Ge-
rente Manoel, contou com os seguintes alunos: AlineWe-
ber Neves, Aline Maria de Aguiar, Anderson Marques, Eu-

rípedes Dias Duarte Junior, Fabrício Gabriel do Couto,
Gustavo Henrique Fernandes Tavares, Jéssica Yasmin de
Morais Pinos, José Emar de Freitas, Letícia Ferreira Scors-
to, Maria Rita de Oliveira, Marciel Alves da Silva, Matheus
de Oliveira, Rafael Santini Justino, Renato Augusto Vilas
Boas e Roberta Alves da Silva, no dia 14 de maio passado.

Alunos de Logística visitam
a Braspress em Franca (SP)

Alunos de Administração
do ICESP visitaram a filial

Alunos da ETEC Dr. Júlio Cardoso que conheceram a filial
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Recall

A
unidade da Braspress
instalada na cidade
de Colatina, no Espí-
rito Santo, conquis-
tou três importantes

recalls, ou seja, foi a transportadora
preferida em três pesquisas realiza-
das nas cidades de Baixo Guandu,
SãoRoquedoCanaãeMarilândiano
ano passado.

Segundo o Regional do Espírito
Santo, Waldenildo Leite, essas con-
quistas mostram que os serviços
prestadospelaBraspress foramreco-
nhecidos, por isso, toda a equipe da
filial de Colatina está de parabéns.

“Realmente nossa equipe é
comprometida e façamos votos de
que continue assim”, disse ele, agra-
decendo aos colaboradores pela
conquista e fazendoquestãodeque
fossem fotografados para ilustrar
esta reportagem.

Na cidade de Baixo Guandu, a
Braspress obteve 34,29% dos votos
na pesquisa realizada entre os dias
7 e12de janeiropassado.Na cidade
de Marilândia, a Organização obte-
ve 27,5% de preferência na pesqui-
sa aplicada entre 10 e 14 de dezem-
bro passado, e, na cidade de São
Roque do Canãa, obteve 36% do
total das indicações da pesquisa,
também ocorrida entre 10 e 14 de
dezembro passado.

Na amostragem de São Roque
do Canaã, de 100% dos votos váli-
dos, 56% são de pessoas do sexo
feminino e 44% do sexo masculi-
no. A faixa etária se resumiu a 33%
de indivíduos com idades entre 15
e 25 anos; 26% de 26 a 35 anos;
27% entre 36 e 50 anos; e 14%
acima de 51 anos.

Já na pesquisa de Marilândia,
dos 100% de votos válidos, 54%
foram do sexo feminino e 46% do
masculino. A faixa etária com-
preendeu 39% de entrevistados
com idade de 15 a 25 anos; 24% de
26 a 35 anos; 21% de 36 a 50 anos;
e 16% acima de 51 anos.

Braspress de
Colatina (ES) obtém 1º lugar
na preferência do mercado

Na cidade de Baixo Guandu,
52% dos pesquisados foi de
mulheres e 48% de homens. A
faixa etária se concentrou em 30%
de pesquisados com idade de 15 a
25 anos; 31% de 26 a 35 anos; 29%
com idades de 36 a 50 anos; e 10%
acima de 51 anos.

Da esquerda para a direita: Wendel Pertel – Gerente de Colatina;
Mirian Carla Cezar Helmer dos Santos – Vendedora; Crislaine Luiza
Pizoni – Assistente Adm.Vendas; Rosilene Ianques – Assistente de
Emissão; Maria Terezinha de Jesus – Auxiliar de Serv. Gerais; Débora
Missigna da Silva Tobias – Auxiliar de Atendimento; Iara Fontoura
Viçoza – Auxiliar de Atendimento; Larissa Morello Barcellos – Auxiliar
de Atendimento; Mônica Azeredo Loureiro De Lazari – Assistente
Operacional; Kézia Maria Pauli – Encarregada Adm.Financeira;
Sara Alves da Silva – Menor Aprendiz; Altieles de Oliveira Silva –
Enc. Operacional e José Bazilatto Junior – Conferente; Wanderson
Medeiros De Azevero– Ajudante; Claudio De Jesus Santana –
Enc.Operacional; André Ferreira do Nascimento – Conferente;
João Vitor Batista Nicchio– Conferente; Waldenildo Leite –
Gerente Regional do Espírito Santo; Tarcisio Benezoli –
Conferente e Patrick Dipré – Vendedor
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COMJOVEM

D
ando início às palestras de 2013 da
COMJOVEM – Comissão de Jovens Empre-
sários e Executivos –, a Diretora Adjunta do
SETCESP – Sindicato das Empresas de Trans-
portes de Carga de São Paulo e Região –,

representada por Juliana Petri, responsável pela comissão
deSãoPaulo, convidouoDiretorOperacional daBraspress,
Luiz Carlos Lopes, para abordar o tema “Aferição: um
diferencial noNegócio”nodia14demarçona sededaenti-
dade, quando estiveram presentes cerca de 17 pessoas.

ODiretor Luiz Carlos relembrou a implantação do pro-
jeto de aferição e suas fases evolutivas.“Entre 1999 e 2000,
percebemos uma grande oportunidade diante do cenário
apresentado: das ameaças e oportunidades no negócio
diante de seu rápido crescimento. Os estudos e medições
apontavam para uma grande perda de receita e
necessidades voltadas paramudanças radicais nos proces-
sosdemovimentaçãodasencomendas.Umaconsultoria e
o reforço da equipe com a contratação de alguns enge-
nheiros de produção deram início à remodelagem das
operações. Propusemosuma formadiferente deoperação,
pois o crescimento acelerado exigia velocidade, alterações
nos processos e especialmente a garantia da receita, visan-
donão somente a sustentaçãodonegócio,mas amelhoria
de seus resultados”, ele recordou.

“Numa rápida amostragem, os estudos apontavam
para umaevidente e preocupante fugade receita, indican-
do42%devariação– considerandoo transporte das enco-
mendas processadas na Braspress (volumes recebidos),
cujos resultados indicavam a necessidade emergencial
para o desenvolvimento de uma solução, que invariavel-
mente passaria por radicais alterações na formadeproces-
sar as encomendas recebidas em nosso terminal, além de
que esse novo modelo visasse garantir a aferição (peso e
cubagem) dos volumes transportados, mesmo sabendo
que talmodelo se diferenciava do praticado pelomercado
e de seus concorrentes”, enfatizou o executivo.

“Oproduto de uma transportadora é baseadonadis-
ponibilidade do peso e volume a ser transportado, por-
tanto o desafio é processar essas encomendas garantin-
do que sejam pesadas e cubadas. Vencidos esses 12
anos, conseguimos aferir 96% de todos os pacotes trans-
portados”, destacou.

EXPLICAÇÕES MOSTRAM
OS RESULTADOS OBTIDOS

“Com as medições e controles, a Braspress conseguiu
registrar um aumento da produtividade em suas opera-
ções, com consequentemelhoria da receita. Esse processo
contribuiu decisivamente para a qualidade dos procedi-
mentos, pois se aferimos e controlamos, temos a rastreabi-

lidade de cada umdos volumes transportados. Mitigamos
as possibilidades de fuga e os pontos demaior vulnerabili-
dade que afetam diretamente os resultados do negócio.
Com isso valorizamos o produto (serviço) e colocamos a
Braspress em umpatamar de destaque.

Demodoprático, conseguimos umaumento de recei-
ta que varia de 15 a 16% de nosso faturamento, ou seja,
potencializamos nossas receitas com o frete suplementar
resultante das aferições. Esses índices foram crescendo à
proporção que fazíamos as implantações das esteiras de
aferição até atingirmos os atuais 96% de aferição em toda
a Companhia, o que é umdiferencial da Braspress.

Atualmente, operamos com quatro modelos de equi-
pamentos: o mais completo, inserido e acoplado no con-
ceitode automaçãoeparte integrantedo sistema, SORTER
Controller, cuja finalidade principal é a classificação dos
pacotes de acordo com seus destinos, além da aferição de
peso e cubagem por meio das balanças e dimensionado-
res (cubômetro) de todos os volumes ali processados.
Temos os módulos mecânicos, desenvolvidos pela indu-
ção manual e sequenciada por movimentação mecaniza-
da, porém sem o benefício da classificação automática.
Mais tardeederivadodas experiências adquiridaspelouso
dos dois primeiros, desenvolvemos um equipamento
misto considerando a indução manual, porém movimen-
tado e classificado automaticamente, que chamamos de
Compact Sorter – é omais recente e que trata da pesagem
e volumetria de forma estática; é utilizado para as peque-
nas unidades, combaixa demanda.

Os resultados efetivos conquistados passaram por
quebra de paradigmas, acirramento nas disputas concor-
renciais, diferenciais competitivos, provocando mudanças
conceituais e culturais no segmento de transportes, trans-
formandoaschamadasameaçasemoportunidades.Outro
fator importante de destaque no projeto foram os ganhos
obtidos nas informações, pois passamos a ter maior preci-
são e controle dos processos, em especial na movimenta-
çãodas encomendas, diminuiçãodas vulnerabilidadesdos
extravios, bem como a potencialização dos lucros do
negócio e a inserção de novas tecnologias, a exemplo dos
coletores integradosao sistemaDatapress (TMSBraspress).

Sempre que temos a oportunidade, difundimos esses
conceitos e também os resultados alcançados ao longo
dessas experiências vivenciadas na Braspress. Nossa inten-
ção é provocar ou despertar, junto aos transportadores,
reflexões sobre a aplicação conceitual domodelo de aferi-
ção e seus impactos, ameaças e oportunidades, além dos
benefícios em cadeia conquistados em cada operação. A
experiência aqui relatada trouxe à Braspress bons frutos;
portanto, dividimos essa experiência com a classe trans-
portadora, cuja oportunidade nos faz evoluir”, disse Luiz
Carlos Lopes, finalizando a palestra.

Luiz Carlos
Lopes disse

que os Centros
de Apoio

Operacional estão
estrategicamente

localizados

Palestra mostra aferição como um diferencial no negócio
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F
oi com uma Kombi, um
caminhão Ford F350 e
duas linhas telefônicas
que a Braspress foi funda-
da por Urubatan Helou e

seu sócio, Milton Petri, em 1º
de Julho de 1977. Com muito
trabalho e a aquisição de
novos caminhões, a Organi-
zação foi sendo ampliada e

conquistando seu es-
paço no mercado

transportador.

Para manter essa memória e
também repassá-la aos colabora-
dores e clientes, foi criado o Me-
morial dos Veículos da Braspress
com um exemplar de cada um dos
modelos antigos que a Organi-
zação teve.

A ideia do memorial foi do
Diretor-Presidente da Braspress, Uru-
batan Helou, e contou com a equipe
deManutençãode Frota para fazer o
processo de restauração.

“Seguimos o tipo de restaura-
ção europeia, que tenta chegar o
mais próximo possível do veículo
original. O nosso número 1 tem a
placa preta por ter mais de 30 anos

de uso, tornando-se um veículo
reconhecido por seu valor histórico.

Todos os outros têm os mes-
mos requisitos para
conseguir a placa,
por isso também
estamos provi-
denciado a

Caminhão número 1
da Organização

Frota
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Memorial dos veículos da

Braspress
Memorial dos veículos da

Braspress
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“Precisei pesquisar os dados anti-
gos dos letreiros; depois fiz, no soft-
ware, o adesivo para poder colocar
nos caminhões. Não foi fácil, mas
ver o resultado do meu trabalho
valeu muito a pena”, ele afirmou.

Funileiro há 11 meses na
Braspress, Juliano Rodrigues do
Carmo, de 42 anos, gostou bastan-
te de trabalhar com os veículos do
memorial. “Foi muito boa essa

experiência. Como sempre traba-
lhei com carros novos, foi diferen-
te trabalhar com esses. Todos pas-
saram pelo mesmo processo. Fiz a
funilaria, depois foi para a pintura,
montagem do vidro e colocação
da tapeçaria; e, por último, a parte
elétrica”, contou.

“Removemos toda a tinta; dei-
xamos na lata

mesmo; não
tinha o que
reaprovei-
tar como

Da direita para
a esquerda: Wagner
da Silva, pintor
de autos, Gabriel
Guanez, pintor de
autos e Juliano do
Carmo, funileiro

fazemos com os veículos que costu-
mamos pintar. Recomeçamos do
zero, foi uma restauração”, relatou
Gabriel Arzamendia Guanez, de 51
anos, pintor de autos há 26 anos na
Braspress.

Pintor de automóveis há 7
anos e meio, Wagner Domingues
da Silva, de 45 anos, contou como
foi sua experiência trabalhando
com esses veículos: “O serviço foi
difícil, mas foi feito com carinho
e durou mais ou menos um
mês e meio. O resultado
foi além do que esperá-
vamos”, ele afirmou.

A Kombi foi reformada
em dois meses
A Kombi foi reformada
em dois meses
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Frota

placa de colecionador, ou seja, a
placa preta’, explicou o Controller
de Frota Urubatan Helou Junior.

VEÍCULOS ESCOLHIDOS

Mercedes-Benz L608: esta-
va equipado com uma carroceria
aberta, então foi necessário
comprar uma nova, do tipo baú,
que era utilizada em 1977. Por
ser o primeiro veículo a ser refor-
mado para o memorial, foram
necessários quatro meses de tra-
balho para finalizar o serviço.

Kombi: teve a restauração
feita em dois meses, pois, além da
equipe já estar no ritmo, também
contaram com a facilidade de

encontrar as peças originais a
serem substituídas.

Mercedes-Benz L1113 e
LS1519: foram restaurados ao
mesmo tempo, com demora de 3
meses. Porém, o LS1519 exigiu um
esforço extra da equipe, pois mui-
tas das peças que necessitavam ser
substituídas já não eram facilmente
encontradas no mercado de auto-
peças. Foi, então, necessário um
árduo trabalho para consegui-las; e
algumas, inclusive, tiveram que ser
fabricadas manualmente, como foi
o caso dos bancos.

Mercedes-Benz L1113, de
1971: a Braspress sempre mante-

ve o primeiro veículo original res-
taurado voltado para a divulgação
da Organização; agora ele tam-
bém vai figurar no memorial.

OPINIÕES DOS
COLABORADORES

Para esse projeto sair dos pla-
nos das ideias e ser realizado, foi
preciso o engajamento de uma
grande equipe de pintores, funilei-
ros, mecânicos e eletricistas.

“Fui eu quem cuidou da Mer-
cedes-Benz L608, e ele me fez re-
lembrar os velhos tempos. Entrei
na Braspress em 1995 e nessa
época tinham esses modelos, en-
tão não tive problema em cuidar
do câmbio e do motor do L608.
Algumas coisas já estavam mais
modernas, então colocamos tudo
de volta, como o original”, contou
Jair Barbosa,mecânico diesel de 53
anos, que está na Braspress há 18.

Nelson Lima da Cruz, de 47
anos, está na Organização há um
ano e dois meses e trabalha na
parte elétrica de autos. “Tive que
tirar toda a instalação para pode-
rem desmontar, e somente quan-
do acabou tudo é que coloquei a
nova instalação elétrica. Não achei
difícil. Esses veículos mais velhos
são mais fáceis de lidar por serem
mais manuais, ao contrário dos de
hoje”, ele explicou.

Ao contrário dos colegas,
Rodrigo Rocha do Nascimento, de
27 anos, encontrou algumas difi-
culdades nesses veículos. Pintor
letrista há 3 anos na Braspress, pre-
cisou pesquisar como eram os
letreiros antigos para fazer bonito.

O L608 foi o
primeiro a ser

restaurado para
o memorial
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Da esquerda para
a direita: Jair

Barbosa, mecânico,
Nelson da Cruz,

eletricista de autos e
Rodrigo Nacimento,

pintor letrista
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população mais que dobrou, au-
mentando de 100 para 212 mil
pessoas. Nos últimos 20 anos,
houve mais um crescimento po-
pulacional expressivo, de 50%.

Na esfera econômica, os nú-
meros são igualmente impressio-
nantes e mostram que o município
se tornou uma das locomotivas da
economia catarinense. Dos 155,7
mil habitantes em idade economi-
camente ativa, 121,8 mil estavam
empregados em 2010, último ano
de atualização dos dados constan-
tes no Sistema de Informações
Gerenciais e de Apoio à Decisão
(SIGAD), mantido por uma universi-
dade, associações de classe e pela
prefeitura do município. Ou seja,
nadamenos que 78%da população

apta a trabalhar está inserida no
mercado. Dentre aqueles que pos-
suem carteira de trabalho e, portan-
to, são trabalhadores em potencial,
menos de 3% estão sem ocupação
no momento (segundo o Cadastro
Geral de Empregados e Desem-
pregados do Ministério do Trabalho
e Emprego–Caged/MTE). Costuma-
se dizer, no município de que fala-
mos, só não trabalha quem não
quiser ou quem não pode por falta
de qualificação.

O resultado de toda essa força
produtiva é visto em um PIB que
se aproxima dos R$ 10 bilhões – o
4º de Santa Catarina e o 11º do Sul
do País – e um parque industrial
que inclui diferentes setores (com
destaque para o têxtil, a metalur-
gia mecânica, o eletroeletrônico e
o de tecnologia), além de presta-
ção de serviços e comércio que
cada vez mais ganham destaque
na economia local. Por ano, o
município exporta cerca de R$ 1
bilhão e importa aproximadamen-
te R$ 600 milhões, gerando um
saldo positivo para a balança
comercial brasileira de R$ 400
milhões (segundo dados do Mi-
nistério do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior).

Essa é a cidade de Blumenau,
localizada em uma região conheci-
da como Vale do Itajaí, em Santa
Catarina, que se notabiliza nacio-
nalmente por sua paisagem verde-
jante, bela e charmosa contrastan-
do com a vocação industrial e
densa urbanização. Nos últimos 30
anos, acabou ficando conhecida,
também, por organizar, com re-
quintes de qualidade, a maior festa
da tradição germânica das Amé-
ricas, a Oktoberfest, que atrai cen-
tenas de milhares de visitantes
todos os anos.

De sua fundação até os dias de
hoje, Blumenau e seus bravos
colonizadores, assim como seus
novos habitantes, que não para-
vam de chegar a partir de 1850,
não conheceram outro caminho
que não fosse o da perseverança,
superação e desenvolvimento.

“Aprendemos a superar crises
econômicas, catástrofes naturais,
obstáculos de infraestrutura e as
dificuldades de um sistema tributá-
rio injusto que deixa a maior parte
da arrecadação nos cofres da União
e os municípios em uma situação
de submissão política e econômica.
Superamos todos esses desafios e
continuaremos a superá-los para
que Blumenau não pare nunca de
se desenvolver; ajudando, assim, a
desenvolver também o estado e o
País”, analisou o presidente da
Associação Empresarial de Blume-
nau (ACIB), CarlosTavares D’Amaral.

É por isso que Blumenau dá
tanto orgulho a todos que moram
e que ainda morarão nela. Desde
os tempos da colonização, quemali
chega, ali fica, para, juntamente
com a cidade, seguir o caminho do
desenvolvimento e da prosperida-
de. Que continue assim, pois ga-
nham o estado e o País.

A PORÇÃO
BLUMENAUENSE DA

BRASPRESS

Dentre tantos orgulhos de
Blumenau, hoje pode-se incluir,
também, a filial blumenauense
da Braspress, que fatura cerca de

Centro de Blumenau,
ao fim da tarde,

mostrando o rio Itajaí-Açu

Importantes empresas de Blumenau e região
são atendidas pela filial da Braspress
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I
magine uma cidade fundada há
162 anos por 17 imigrantes ale-
mães que, enfrentando uma
série de adversidades (da cansa-
tiva travessia marítima às agru-

ras da terra selvagem e inóspita que
os esperava), trabalharamduro para
o desenvolvimento e prosperidade.

No universo de atraso e estagnação
que marcava o Império na segunda
metade do século XIX, a colônia
alemã recém-fundada em solo bra-
sileiro já tinha um parque industrial
com 92 fábricas (nos segmentos
têxtil, alimentício e metalúrgico),
um rebanho de 27 mil cabeças de

Desenvolvimento
e prosperidade

gado e 30 quilômetros de estradas
e vias que escoavam uma produ-
ção de 130 contos de réis (moeda
da época) anuais voltada à expor-
tação – em um tempo em que o
Brasil ainda importava quase tudo
de que precisava.

Os dividendos e excedentes
financeiros dessa admirável pujan-
ça econômica foram gerando cada
vez mais desenvolvimento e pros-
peridade, levando a cidade a um
posto de destaque cada vez maior
no cenário regional e nacional.
Dos seis mil habitantes existentes
em 1872, quando a colônia já se
firmara como um centro produti-
vo, o município chegou a 309 mil,
segundo o Censo de 2010. Em
duas décadas, entre 1970 e 1990, a

*Rodrigo Pereira
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daqui fazem de Blumenau uma
cidade diferenciada.

Porém, como toda cidade com
mais de 300 mil habitantes, enfren-
tamos algumas demandas crescen-
tes. Uma delas é a da mobilidade
urbana, que necessita de obras de
infraestrutura e, ao mesmo tempo,
mudança de conceitos. É preciso
fazer pontes, abrir novos corredores
de serviços, novos caminhos. Mas,
também é preciso conscientizar a
população sobre o uso do transpor-
te público e alternativo. Amobilida-
de urbana é fundamental para fazer
a cidade andar e a produção girar.

Apesar do prejuízo causado
aos municípios pela má distribui-
ção do bolo tributário, acreditamos
no planejamento e na inovação
como maneiras de vencer esses
desafios. A Blumenau do futuro
será a Blumenau que fizermos
agora, e sua própria história de
quase 163 anos nos faz crer em um
município próspero e com qualida-

de de vida. Estamos empenhados
emconstruir esse futuro a cada dia”,
destacou o prefeito de Blumenau,
Napoleão Bernardes.

INDÚSTRIA TÊXTIL: NO
DNA BLUMENAUENSE

As primeiras levas de imigran-
tes que chegaram à colônia trouxe-
ram uma habilidademuito difundi-
da na Alemanha do século XIX: a
tecelagem. Dominando a arte do
complexo tricô manual processada
nos teares circulares da época, bas-
tante rudimentares, alguns dos pri-
meiros moradores de Blumenau
deram-na uma vocação que a
transformaria, décadas depois, em
umdosmaiores polos de produção
têxtil do País.

Dessa forma, hoje, um volume
considerável de riquezas – cerca de
25% do PIB blumenauense (aproxi-
madamente R$ 2,5 bilhões) – conti-
nua a brotar das malharias, confec-
ções e tecelagens instaladas em
Blumenau.

Atualmente o setor emprega
uma mão de obra em torno de 30
mil trabalhadores em toda a região,
exportando por volta de US$ 100
milhões por ano (R$ 201,3 mi-
lhões). É no mercado interno, con-
tudo, que hoje se concentra a

maior parte do públi-
co consumidor das
têxteis blumenauen-
ses, que, nos últimos
anos, agregaram va-
lor a seus produtos e
os diferenciou dos
concorrentes asiáti-
cos – uma grande
pedra no sapato da
indústria têxtil mun-
do afora.

“A indústria têxtil
também resistiu bem
à última crisemundial,

por exemplo, como se pode ver pelo
número quase insignificante de
vagas de trabalho que foram corta-
das. O Brasil é o Brasil e, apesar dos
muitos desafios que ainda tem pela
frente, segue oferecendo uma quan-
tidade enorme de oportunidades. O
setor têxtil tem se aproveitado bem
desse cenário, por isso tem obtido
umdesempenho bastantepositivo”,
resumiu o presidente do Sindicato
das IndústriasdeFiação,Tecelageme
do Vestuário de Blumenau (SINTEX),
Ulrich Kuhn.

OPINIÃO DE
QUEM PRODUZ E
FAZ A DIFERENÇA

Tradicionalmente, ao longo de
seus 112 anos de história, a As-
sociação Empresarial de Blumenau
(ACIB) participa intensa e decisiva-
mente dos projetos mais importan-
tes da cidade. Primeira entidade
patronal criada no estado, funciona
como uma espécie de conselho
consultivo para os gestores do
município. Nos últimos anos, por
exemplo, a ACIB participou direta-
mente da elaboração de iniciativas
como a implantação dos corredores
de ônibus, que deram mais agilida-
de ao transporte coletivo e ao trân-
sito emgeral, e a elaboração dopro-
jetoBlumenau2050, queestabelece

Napoleão
Bernardes,
prefeito de
Blumenau
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bui para o congestionamento do
fluxo automotivo em toda a região.

Para uma cidade acostumada
a produzir boas notícias e bons
resultados nos últimos 162 anos,
não é de se duvidar que essas
obras saiam do papel e ajudem as
empresas blumenauenses a se-
guirem promovendo o desenvol-
vimento do município, da região,
do estado e do País. Que assim
seja então. Afinal, todos ganharão
com isso.

Em Blumenau, a filial da
Braspress está localizada na Rua
Dr. Pedro Zimmermann, 1938,
bairro Itoupavazinho, e é geren-
ciada por Marcelo Luiz da Silva.

PUJANÇA ECONÔMICA
SE TRADUZ EM

QUALIDADE DE VIDA

Desde os anos 1970, quando
sua população começou a experi-
mentar um crescimento vertigino-

R$ 2,5 milhões por ano e empre-
ga 90 pessoas. Com cerca de 70%
de seu foco voltado para o aten-
dimento do setor têxtil, a ope-
ração da Organização na cidade
cresce juntamente com a evo-
lução da indústria, que, nos úl-
timos anos, voltou-se ao mercado
nacional e agregou valor a seus
produtos.

“A indústria têxtil de Blumenau
conseguiu encarar a dura concor-
rência dos asiáticos e continua
crescendo. Hoje não fabrica apenas
vestuário; produz conceito, inova-
ção e apelo de consumo. Nós, que
ajudamos a transportar esse valor
agregado com precisão e eficiên-
cia, também estamos, portanto,
produzindo desenvolvimento”, ra-
ciocinou Gilmar Martinho Bona,
Gerente Regional da Braspress
Santa Catarina, que também aten-
de os municípios de Apiúna, Gas-
par, Indaial e Timbó.

Importantes empresas de Blu-
menau e região são clientes da
Braspress. No setor de comércio, a
Organização concentra outra parte
de seu foco atendendo shopping
centers, centros comerciais e gran-
des varejistas.

“Para continuar crescendo e tri-
lhando o caminho do desenvolvi-
mento, no entanto, Blumenau pre-
cisará se desfazer de seumaior gar-
galo” – destacou o Gerente Gilmar
– “opinião compartilhada por
quase todos os gestores adminis-
trativos da cidade, aliás. Sem desa-
tar o nó logístico que afoga o trân-
sito na cidade e nas rodovias que
dão acesso a ela, o tráfego de mer-
cadorias e pessoas pode acabar
inviabilizado, pois já está bastante
complicado”.

Nesse aspecto, contudo, as notí-
cias também são promissoras. A
duplicação da BR-470 está em fase
final de tramitação burocrática e
deve ter sua ordem de serviço assi-
nada em breve. O prolongamento
da Via Expressa Norte, da mesma
forma, já tem recursos assegurados
pelo Governo do Estado, que vai
financiar, também,o contornoviário
de Gaspar, município vizinho a
Blumenau e que atualmente contri-

so, Blumenau conseguiu equilibrar
de forma sadia crescimento popula-
cional e qualidade de vida. Naquela
década, de 1970 a1980, a cidade viu
seu Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) crescer 18%, indo de
0,674 para 0,795, em uma escala
que vai de 0 a 1.

Seguiu progredindo e hoje tem
o4ºmelhor IDHde Santa Catarina e
o 19º do País. Em outro índice,
elaborado pela Federação das In-
dústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN –
que mede a qualidade de vida nos
mais de 5.000 municípios bra-
sileiros), Blumenau aparece como a
melhor cidade do estado para se
viver de acordo com dados publi-
cados em 2010.

“Blumenau é uma terra com
muitas potencialidades. Por essa
razão, destaca-se como uma das
maiores do estado. Émundialmente
conhecida pela qualidade de tudo o
que produz, como na área têxtil. As
belezas naturais e o jeito da gente

Geral da cidade
colonizada pelos alemães
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Paulo César
Lopes, presidente

da CDL

COMÉRCIO TAMBÉM
É ALICERCE DO

DESENVOLVIMENTO

Embora a vocação industrial
tenha sido a forçamotriz do desen-
volvimento econômico e social de
Blumenau, o comércio também foi
e continua sendo um importante
pilar da economia blumenauense.
Das linguiças, salsichões, cervejas
artesanais e artigos têxteis vendi-
dos ainda à época do século XIX
aos renovados pontos gastronômi-
cos, shopping centers, centros
comerciais e lojas de fábrica, a ativi-
dade comercial, hoje, está voltada
tanto para a recepção de turistas
quanto para a oferta de opções à
população local. Empregando
cerca de 20 mil trabalhadores na
cidade, o segmento comercial tor-
nou-se um importante setor da
economia regional.

“O nome Blumenau é forte e
reconhecido em todo o País. Temos
umpovo trabalhador, que gosta de
ver e fazer a cidade crescer. Somos
uma cidade atípica, onde a comu-
nidade se envolve nas discussões
que visam o bem comum. A CDL
Blumenau não é diferente. Nosso
objetivo é trabalhar em prol do
nosso varejo, mas, hoje, a entidade
é mais que isso.

Participamos ativamente do
dia a dia da nossa cidade, nos
fazendo presentes em diversos
assuntos pertinentes a Blumenau.
Fizemos parte de diversos conse-
lhos que discutem desde seguran-
ça pública até manutenção de hos-
pitais. Em todos os assuntos perti-
nentes à comunidade, a CDL está
presente dando sua contribuição.
Por exemplo, levantamos a bandei-
ra da segurança pública, que não
afeta apenas o comércio, mas sim
toda a população. Outra questão é
a infraestrutura, a duplicação da
BR-470, o término do Trevo da
Mafisa, o contorno de Gaspar e o
prolongamento da Via Expressa –
que se chamará SC-108: obras
importantes para a mobilidade e
desenvolvimento de toda a região.

É muito fácil ficarmos recla-

uma série de diretrizes e investi-
mentos para orientar o crescimento
urbano nas próximas décadas.

“Um dos maiores patrimônios
da cidade de Blumenau é seu
povo, com sua grande capacidade
de trabalho e a tradição de fazer
tudo com esmero, resultando em
produtos e serviços de qualidade.
Cabe destacar, também, que
somos um polo de desenvolvi-
mento de informática e possuí-
mos importantes indústrias em
diversos segmentos, que se

destacam no cenário nacional e
internacional. O índice de empre-
gabilidade em Blumenau é exem-
plo para o Brasil. Atualmente,
Blumenau é a principal cidade bra-
sileira com pleno emprego e taxa
de desemprego abaixo de 3%.

Como principais desafios para
o futuro, eu apontaria amobilidade
urbana. É natural que comodesen-
volvimento a cidade passe a sofrer
cada vez mais com os problemas
do trânsito. Precisamos, portanto,
encontrar alternativas para minimi-
zar esses transtornos, como liga-
ções periféricas entre os bairros,
ciclovias, investimentos no trans-
porte coletivo público, infraestru-
tura viária de acesso à cidade, entre
outras ações.

O crescimento de Blumenau
traz, também, outro desafio impor-
tante: a garantia de segurança para
a população. São necessários inves-
timentos nessa área para coibir e
prevenir o crime. É fundamental
que tenhamos uma penitenciária
regional comcapacidade suficiente
para atender à demanda de Blu-
menau e das cidades vizinhas. Da
mesma forma, penso que é preciso
atuar na ressocialização dos apena-
dos, criando alternativas de traba-
lho e educação”, afirma o presiden-
te da Associação Empresarial de
Blumenau (ACIB), Carlos Tavares
D’Amaral.

O nome Blumenau é forte e reconhecido em
todo o País. Temos um povo trabalhador, que

gosta de ver e fazer a cidade crescer. Somos uma
cidade atípica, onde a comunidade se envolve nas

discussões que visam o bem comum. A CDL
Blumenau não é diferente. Nosso objetivo

é trabalhar em prol do nosso varejo, mas, hoje,
a entidade é mais que isso.

Paulo Cesar Lopes
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los de comida e muitas calorias,
gastas com a alegria e a dança que
contaminam os visitantes nos pavi-
lhões do Parque Vila Germânica.

A inspiração para a Oktober-
fest de Blumenau veio de sua
congênere da Alemanha, cuja pri-
meira edição ocorreu em 1810
durante um casamento real que
uniu monarcas de duas regiões
diferentes da Alemanha. Atual-
mente, a Oktoberfest de Munique
recebe milhões de visitantes
todos os anos, com um consumo
médio de um litro de chope por
pessoa. Na versão blumenauense
do evento, o público total é
menor, mas, proporcionalmente,
é tão significativo que nos dias de
maior movimento, a escassez de
espaços chega a se tornar um
problema e filas intermináveis se
formam do início ao fim da folia.

O ex-prefeito Dalto dos Reis,
que tirou o projeto do papel e
lançou a primeira edição da Okto-
berfest blumenauense, lembra que
a formataçãoda festa já vinha sendo
gestada em diferentes setores da
administração municipal quando
vieramas enchentes de 1983 e 1984
– a primeira delas, uma das maiores
da história do município, que cau-
soumuitos alagamentos.

“Como Blumenau estava na
mídia nacional naquele momento
em função dos danos causados
pela tragédia ambiental, concluí-
mos que seria a oportunidade ideal
para tirar o projeto do papel, asso-
ciando-o, ainda, à imagem de força
e garra do povo blumenauense na
reconstrução da cidade”, comentou
o ex-prefeito.

Tanto as origens quanto a orga-
nização da Oktoberfest estão

bastante ligadas ao tra-
balho dos Clubes de
Caça e Tiro, que sinteti-
zam o espírito de
associativismo dos co-
lonos alemães que fun-
daram a cidade. O pri-
meiro deles surgiu em
1859 e se chamava
S c h ü t z e n v e r e i n
Blumenau.

Os Clubes de Caça
e Tiro, além de preser-
varem os costumes e
tradições trazidos na
bagagem pelos imi-
grantes, também re-
presentavam – e repre-
sentam – um relevante
papel social, cultural,
político e recreativo na
sociedadeblumenauen-
se. A Festa do Tiro
(Schützenfest), por
exemplo, era aguar-
dada pela população
comgrandeexpectativa
por ser amelhor emais
empolgante oportuni-
dade que o colono
tinha para se encontrar
com os amigos, se
divertir e interagir
socialmente.

No começo da Oktoberfest, há
29 anos, esse era exatamente o
espírito da festa: uma reunião de
blumenauenses para celebrar a
superação de uma tragédia e a
reconstrução da cidade. Com o
passar dos anos, o evento cresceu e
hoje está mais ligado a uma ativi-
dade turística do que ao convívio
local. Ainda assim, no entanto, é
tão aguardada pelos blumenauen-
ses quanto o Carnaval, por exem-
plo, e segue fazendo a alegria de
quem não abre mão de reforçar
seus laços com a tradição e cultura
germânicas.

Outro grande orgulho da cultu-
ra blumenauense é a Sociedade
Dramático Musical Carlos Gomes,
que atua desde 1860 na cidade.
Seu principal patrimônio, o impo-
nente e suntuoso Teatro Carlos
Gomes, é considerado um dos
melhores estabelecimentos do
gênero no Sul do País, tendo rece-
bido, em 2008, reconhecimento da
Academia Brasileira de Eventos,
que o considerou o melhor centro
de convenções de pequeno e mé-
dio porte da região Sul.

Além de importantes eventos
sediados, o Carlos Gomes também
traz peças teatrais, musicais de pro-
jeção nacional e montagens locais
de primeiro nível – como omusical
Orfeu 21 –, além de excelentes
opções de formação na área artísti-
ca, principalmente na Música e
Artes Cênicas. Algumas lendas
urbanas, como a de que teria sido
construído, em 1939, para receber
o ditador Adolf Hitler, conferemum
charme especial à elegante e
majestosa construção localizada
no centro da cidade.

Recentemente o teatro foi intei-
ramente reformado com um proje-
to de restauração aprovado pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN) e finan-
ciado com recursos obtidos pela Lei
Rouanet. Com investimentos de R$
10 milhões, ganhou, também, ele-
vadores, sistema de ar-condiciona-
do central, novos camarins, palco
giratório e equipamentos de gran-
de qualidade.

Vovó Chopão é símbolo
do folclore e da tradição

48 - BRASPRESS News

Blumenau
mando que as coisas não aconte-
cem; por isso, o importante de uma
associação como a nossa é o envol-
vimento nessas questões. Sabemos
que juntos podemos unir forças
para promovermos essas melho-
rias”, afirmou Paulo Cesar Lopes,
presidente da Câmara de Diri-
gentes Lojistas de Blumenau.

TECNOLOGIA E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

Se no início da colonização foi a
indústria que pôs Blumenau no
mapa da economia nacional, hoje é
a prestação de serviços e a produ-
ção de softwares que dão à cidade
o fôlego e a projeção que sempre
teve. DoPIBque se aproximados R$
10 bilhões, cerca de 55%, atualmen-
te, é produzido pelo setor de servi-
ços. De grandes seguradoras a
empresas de Tecnologia da
Informação, passando por grupos
de vigilância patrimonial e terceiri-
zação demão de obra, entre outros
segmentos, a quantidade de servi-
ços prestados fez do setor a princi-
pal turbina da economia local.

O polo de softwares instalado
na cidade, por exemplo, reúne cerca
de 700 empresas (entre pequenas,
médias e grandes) que empregam
10mil trabalhadores (direta e indire-
tamente) e fatura R$ 400 milhões
por ano, o que representa cerca de
5% do PIB domunicípio.

Como o setor vem crescendo
20% ao ano, todavia se depara com
um problema que vem tirando o
sono dos empresários que nele
investem: a falta de mão de obra
qualificada.

“As empresas são forçadas a tra-
zer profissionais de fora, ou, então, a
abrir unidades em outros estados”,
constatou JezielMontanha,presiden-
te do Blusoft, entidade que reúne as
empresas do setor e investe na incu-
bação de novas iniciativas empre-
endedoras no segmento.

Para contornar o problema, o
Blusoft implantou o programa
Entra21, que oferece formação téc-
nica avançada emTI para jovens de
baixa renda do Vale do Itajaí. São

420 horas gratuitas de curso com
duração de cinco meses, divididos
em duas fases. Assim, além de pro-
mover a inserção de jovens caren-
tes no mercado de trabalho, o pro-
grama vem ajudando a resolver o
problema do déficit de mão de
obra especializada no setor.

CULTURA, DIVERSÃO
E FOLCLORE

Quando se fala das tradições de
Blumenau, no entanto, não se pode
ter emvista apenas avocaçãoparao
trabalho e a capacidade empreen-
dedora da cidade. A música, costu-
mes e gastronomia típicos também
figuram entre os traços mais tradi-
cionais do povo blumenauense,
que, embora já seja bastante misci-
genado, ainda preserva grande
parte de sua cultura original.

O maior símbolo dessa preser-
vação é a Oktoberfest, considerada
a maior festa de tradição germâni-
ca nas Américas. Desde que foi lan-
çado, em1984, o evento já levou 17
milhões de pessoas ao Parque Vila
Germânica, onde é realizado. Em
média, portanto, recebe cerca de
700 mil visitantes por edição.

Dentre as atrações mais procu-
radas da Oktoberfest, destacam-se
as bandas típicas, que esgotam o
repertório de música alemã ao
longo dos 18 dias de folia; o chope
artesanal fabricado na região e os
pratos mais saborosos da culinária
germânica, como o joelho de
porco, o marreco recheado e o
Kassler. A cada edição, são consu-
midos cerca de meio milhão de
litros de chope (incluindo os não
artesanais, fornecidos pela cerveja-
ria oficial da festa), milhares de qui-



FILIAL POUSO ALEGRE (MG)
� 1) Dimensões da filial:
a) Área total: 1.998,72 m²

b) Área construída: 740 m²
c) Área do terminal: 600 m²

d) Número de docas: 7

� 2) Abrangência da filial: 100 km²
a) Número de cidades atendidas: 49

� 3) Número de colaboradores: 31
� 4) Quantidade de frota: 8 veículos

� 5) Início das atividades: junho de 2009
� 6) Ranking de faturamento: 45º lugar

� 7) População da cidade: 130.500 habitantes
� 8) Clientes atendidos: 1.039

FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE (SP)
� 1) Dimensões da filial:
a) Área total: 4.621,39 m²

b) Área construída: 1.780,6 m²
c) Área do terminal: 1.050 m²

d) Número de docas: 19

� 2) Abrangência da filial: 110 km²
a) Número de cidades atendidas: 92

� 3) Número de colaboradores: 23
� 4) Quantidade de frota: 9 veículos

� 5) Início das atividades: 24/11/1997
� 6) Ranking de faturamento: 52º lugar

� 7) População da cidade: 207.610 habitantes
� 8) Clientes atendidos: 852

Perfil

FILIAL PORANGATU (GO)
� 1) Dimensões da filial:
a) Área total: 1.153,5 m²
b) Área construída: 513,98 m²
c) Área do terminal: 267,37 m²
d) Número de docas: 2

� 2) Abrangência da filial: 465 km²
a) Número de cidades atendidas: 29

� 3) Número de colaboradores: 6
� 4) Quantidade de frota: 3 veículos
� 5) Início das atividades: 2003
� 6) Ranking de faturamento: 97º lugar
� 7) População da cidade: 42.356 mil habitantes
� 8) Clientes atendidos: 484

FILIAL PORTO ALEGRE (RS)
� 1) Dimensões da filial:
a) Área total: 33.000 m²
b) Área construída: 10.264,51 m²
c) Área do terminal: 5.880,32 m²
d) Número de docas: 68

� 2) Abrangência da filial: 115 km²
a) Número de cidades atendidas: 35

� 3) Número de colaboradores: 198
� 4) Quantidade de frota: 45 veículos
� 5) Início das atividades: 1984
� 6) Ranking de faturamento: 11º lugar
� 7) População da cidade: 1.409.351 habitantes
� 8) Clientes atendidos: 3.498



NÓS DA BRASPRESS, NA
BUSCA DAS VERDADES

TRANSCENDENTES E
INSPIRADOS NOS
HOMENS DE CORAÇÃO
SIMPLES E INTELIGÊNCIA

LUMINOSA, QUEREMOS
PARTICIPAR DA RENOVAÇÃO

DA SOCIEDADE HUMANA

RUMO À CONSTRUÇÃO DE

UMMUNDOMELHOR EMAIS

DIGNO DE SE VIVER.
"PEPE”
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alerta dos tempos chegados para inspirar e
guiar a todos.

Nós da Braspress acreditamos que os
bens e as atividades de serviço devem cor-
responder aos anseios profundos da cons-
ciência humana, atendendo necessidades
nobres ou ativando novas possibilidades
com potencial de universalização, e por isso
educamos nossa gente.

Na era que adentramos, o homem precisa
encontrar a fronteira entre o excesso e o bom
termo no que diz respeito ao consumo. A
nova civilização tem a missão de melhorar o
homem, oferecendo-lhe as condições de
progresso por meio de trabalho estimulante
e compensador.

Se ainda hoje há trânsfugas que teimo-
samente orquestram o réquiem do mal,
precisamos acordá-los para as bênçãos de
uma vida espiritualmente elevada. Fare-
mos, pois, a nossa parte, oferecendo servi-
ços de qualidade e agindo interna e exter-
namente focados no bem, além de fazer de
nossas estruturas prediais exemplos de
beleza cuja inspiração é a divina obra da
natureza.

Nós da Braspress, na busca das verdades
transcendentes e inspirados nos homens de
coração simples e inteligência luminosa,
queremos participar da renovação da socie-
dade humana rumo à construção de um
mundo melhor e mais digno de se viver.

*GIUSEPPE LUMARE JÚNIOR É DIRETOR-COMERCIAL

*GIUSEPPE LUMARE JÚNIOR

HUMANISTA
D

o nomadismo à contempora-
neidade transcorreram cerca
de 10 mil anos de história.
Esse foi um período de lenta
e dolorosa evolução, durante

o qual cada um de nós atingiu diverso grau
de adiantamento.

Hoje, em plena transição de eras, os
homens sensíveis acessam o código moral
inscrito por Deus em seus espíritos. Assim,
conscientes, podem se libertar das baixas
inclinações e do niilismo existencial.

Exausta, a globalização econômica
mostra suas contradições fabris: de um
lado, a produção de bens de alta tecnolo-
gia com toque artístico e, de outro, bens
cuja produção depende de mão de obra
explorável nos países pobres.

Na nova sociedade pós-globalizada
não será admissível que a condição de
pobreza seja premissa produtiva, pois só o
gênio humano plenamente satisfeito e
identificado com seu trabalho é capaz de
emprestar às coisas por ele produzidas o
amor que as faz brilhar.

Para atingirmos a meta de uma huma-
nidade igualitária e justa, a economia capi-
talista precisa incorporar o amor de todos
os pais por todos os filhos, cuja natureza
benévola, indulgente e caridosa será a
regra, e não mais a exceção.

Assim, é certo que empresas alheias
aos elevados valores que dignificam o
homem desaparecerão no porvir da
humanidade amadurecida. Eis o grande
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Opinião

Giuseppe Lumare Junior
disse que a globalização econômica
mostra suas contradições fabris

MANIFESTO
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Nova filial

A
Braspress inaugurou
a filial de Linhares
(ES), sua 110ª unida-
de instalada no País,
no dia 25 de feverei-

ro passado.
O novo terminal, com área

total de 3.000 metros quadrados,
atenderá toda a região Norte do
estado do Espírito Santo abran-
gendo 9 cidades em um raio de
100 quilômetros quadrados.

Segundo Urubatan Helou, Di-

retor-Presidente da Braspress, o
novo terminal acelerará o em-
prazamento nessa região em 24
horas. “O novo terminal trará refle-
xos positivos nas operações, con-
tribuindo para a diminuição dos
prazos de entrega e da melhoria
da qualidade de atendimento”,
afirmou Helou.

A filial de Linhares é a quarta
unidade da Braspress no estado
capixaba, onde também estão ins-
taladas as filiais de Cachoeiro do

BRASPRESS inaugura
filial de Linhares (ES)

Itapemirim, Colatina e Vitória.
O novo terminal tem 1.500

metros quadrados de área cons-
truída, com 16 docas para o car-
regamento/descarregamento e em-
prega 26 colaboradores. O in-
vestimento para a implantação da
unidade foi de R$ 350 mil.

A filial de Linhares está estrate-
gicamente instalada na Rodovia
BR-101, km 137,5, no bairro de
Canivete. O telefone para contato
é (27) 3264-9900.

A filial de Linhares emprega
26 colaboradores
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Investimentos

A
Braspress inaugu-
rou a filial de Euná-
polis (BA), sua 112ª
unidade instalada
no País, no dia 22

de abril passado.
O novo terminal, com área

total de 6.065 metros quadrados,
atenderá toda a região do extre-
mo Sul da Bahia, abrangendo 43
cidades em um raio de 206 quilô-
metros quadrados.

Segundo Urubatan Helou, Dire-
tor-Presidente da Braspress, o novo
terminal impulsionará o empraza-
mento nessa região de 24 para 48
horas.“Onovo terminal trará reflexos
positivos nas operações, contribuin-
do para a diminuição dos prazos de
entrega e da melhoria da qualidade
de atendimento”, afirmou Helou.

A filial de Eunápolis é a 6ª unida-
de da Braspress no estado baiano,
onde também estão instaladas as fi-

BRASPRESS inaugura
filial de Eunápolis (BA)

liais de Barreiras, Feira de Santana, Ita-
buna, Salvador eVitória daConquista.

O novo terminal tem 940 me-
tros quadrados de área cons-
truída, com 5 docas para o car-
regamento/descarregamento, e
emprega 21 colaboradores.

A filial de Eunápolis está es-
trategicamente instalada na Ro-
dovia BR-101, 2700, Galpão 2, no
Bairro de Urbis I, e o telefone é
(73) 3166-2500.

Com área total de 6.065 m²,
a filial foi inaugurada em abril passado
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Outra filial

A
Braspress inaugurou
a filial de Barreiras
(BA), a 111ª unidade
instalada no País, no
dia 5deabril passado.

O novo terminal, com área
total de 6.000 metros quadrados,
atenderá toda a região Oeste do
estado da Bahia abrangendo 55
cidades em um raio de 240 quilô-
metros quadrados.

Segundo Urubatan Helou,
Diretor-presidente da Braspress, o
novo terminal agilizará o empraza-
mento nessa região de 24 para 48
horas. “O novo terminal trará refle-
xos positivos nas operações, con-

tribuindo para a diminuição dos
prazos de entrega e da melhoria
da qualidade de atendimento”,
afirmou Helou.

A filial de Barreiras é a 5ª uni-
dade da Braspress no estado baia-
no, onde também estão instaladas
as filiais de Feira de Santana,
Itabuna, Salvador e Vitória da
Conquista.

O novo terminal tem 1.000
metros quadrados de área cons-
truída com 7 docas para o carrega-
mento/descarregamento e
emprega 11 colaboradores. O
investimento para a implantação
da unidade foi de R$ 1 milhão.

BRASPRESS inaugura
filial de Barreiras (BA)

A filial de Barreiras está estra-
tegicamente instalada na Avenida
Clériston Andrade, 5.091, telefone
(77) 3614-3800.

.A filial de Barreiras
exigiu investimentos
de R$ 1 milhão
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O terminal
Rio de Janeiro foi

inaugurado em 2009
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Regional

O
estado do Rio de Ja-
neiro conta com 605
colaboradores dire-
tos e 223 indiretos,
responsáveis por

mais de 9.000 serviços diários
(entregas e coletas), movimentan-
do, a cada dia, cerca de 40mil volu-
mes. Em 2012, o aumento namovi-
mentação de volumes foi de 23%,
e no primeiro trimestre deste ano
houve um aumento de 16,55%. A
expectativa é que haja, no final do
ano, um aumento na ordem de
20% na movimentação, consoli-
dando-se como um forte mercado
de negócios para a Braspress.

A análise foi feita pelo Re-
gional do Rio de Janeiro, Aguinal-
do Ramos, no cargo desde o dia 19
de abril de 2010.

Para elaborá-la, ele disse que
considerou o fato de que o Brasil
tem sido, nos últimos tempos, o
país da moda para muitos investi-
dores internacionais e nacionais, e
o Rio de Janeiro, representado por
sua capital, a cidade maravilhosa,
não fica atrás e está no centro das
atenções do mundo inteiro, princi-

público e o setor privado,
principalmente o de servi-
ços: hotéis/alimentação/tu-
rismo/gastronomia/trans-
portes/consumo. Também
tem investido para atender a
expectativa de demanda,
que será grande, e todas as
empresas precisam estar
preparadas.

“Todo esse crescimento
traz mais dificuldades, como
o aumento de restrições de
horários, diminuição da
mobilidade urbana com o
aumento do tráfego de veí-
culos, interdições de vias
para melhorar a infraestrutu-
ra; mas, a cidade está funcio-
nando a todo vapor e a
Braspress tem acompanhado
de forma irreparável toda
essa mudança, moldando-se
às necessidades com muita
mobilidade e velocidade.
Temos muita facilidade para
nos adaptarmos aos cenários
urbanos, por isso acredito
que fecharemos muito mais
negócios, aumentando a

palmente devido à quantidade
enormede eventos grandiosos que
a cidade receberá, nos próximos
anos, e que a está transformando.

“Em 2013 teremos a Jornada
Mundial da Juventude, evento
organizado pela Igreja Católica,
que terá a presença do Papa Fran-
cisco, e para o qual são esperados
2,5 milhões de pessoas. Teremos,
também, a Copa das Confede-
rações, com o Rio de Janeiro sendo
uma das cidades-sede, e a final
acontecerá no Maracanã. Em 2014
teremos a Copa do Mundo, tam-
bém com a Cidade Maravilhosa
sediando a competição e a partida
final; e, em 2016, as Olimpíadas.
Esses são os eventos mais expressi-
vos, mas até 2016 a cidade recebe-
rá uma quantidade enorme de
eventos, entre congressos e cam-
peonatos mundiais de diversas
modalidades”, citou.

Essas solenidades estão trans-
formando a cidade do Rio de Ja-
neiro e movimentando muito o
setor público, que está investindo
em infraestrutura, modernização
da região portuária, transporte

Rio de Janeiro:
crescimento constante
e ótimas expectativas

No terminal Rio
de Janeiro, está

instalado o maior
SORTER da

América Latina

Ja
iro

C
ar

us
o



investido para recuperar sua
indústria, muito concentrada em
moda íntima; é atendida pela filial
de Nova Friburgo.

“A Braspress também realizou
pesados investimentos nos últi-
mos anos, tanto é que a cidade do
Rio de Janeiro recebeu o maior e
mais moderno terminal da Amé-
rica Latina, totalmente automa-
tizado, com o maior SORTER –
Sistema Automatizado de Dis-
tribuição de Encomendas; a filial de
Resende recebeu ummoderno ter-
minal de cargas, às margens da
Rodovia Dutra, com 7.200 m²; as
filiais de Nova Friburgo e Campos
mudarão, no segundo semestre de
2013, para terminais maiores, con-
tribuindo para a consolidação dos
serviços prestados pela Orga-
nização no mercado fluminense”,
destacou o Regional.

“Dentro da filosofia de se
adaptar às necessidades e saben-
do que as pessoas (colaboradores)
é que fazem a Braspress ser gran-
de e forte, a unidade do Rio de
Janeiro necessitava de um
Gerente focado na unidade. Para
isso, buscamos uma prata da casa
para comandar essa complexa
unidade, o Raphael Augusto, de-

BRASPRESS News - 61

monstrando a valorização dos
talentos internos e possibilitando
que outros que desejem fazer car-
reira na Braspress também pos-
sam ter a mesma chance de pro-
moção”, acrescentou.

Segundo o Regional Aguinal-
do, como o Rio de Janeiro é a cida-
de da moda, com foco em gran-
des investimentos nacionais e
internacionais, gerando renda e
receitas, isso sem dúvida aumenta
as possibilidades de negócios
para a Braspress.

“Tenho a convicção de que a
Braspress crescerá muito ainda no
Rio de Janeiro. Uma empresa de
serviços é forte somente quando
seu grupo de colaboradores é
forte, e aqui no estado Fluminen-
se, além de toda a infraestrutura,
temos, no nosso grupo de cola-
boradores, a maior força motora
para manter a qualidade dos ser-
viços e continuarmos a ser a
maior e a melhor transportadora
de encomendas do País”, enfati-
zou Aguinaldo.

Filial de Campos que possui 16 colaboradores

A filial de Nova Friburgo está
localizada na região serrana
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Regional

participação no merca-
do”, afirmou Aguinaldo.

MAIOR SORTER
DA AMÉRICA
LATINA É DA
BRASPRESS

O interior do esta-
do também tem sua
economia bem movi-
mentada em função da
indústria mais pesada,
como no Norte, que
abrange a filial de
Campos dos Goytaca-

zes e na Região do Lagos, com a
filial de Macaé, participando ativa-
mente por meio das indústrias de
óleo e gás, que têm puxado os
investimentos.

Na região Sul fluminense,
atendida pela filial de Resende, a
indústria automotiva tem
contribuído para os investimentos
e crescimentos locais. Já a região
serrana ainda está muito afetada
pelas consequências das en-
chentes dos últimos anos e temO Gerente-Regional Aguinaldo, ao centro, ladeado pelos gerentes

Renato (Encarregado de Risco),
Tania (Supervisora Adm/

Financeiro), Patricia (Gerente
Comercial), Raphael (Gerente de
Filial), Carolina (Supervisora de

RH), Deivide (Encarregado de
Risco), Josiel (Supervisor de

Operações, Paulo (Supervisor de
Operações) e Daniel (Supervisor de

frota) da esquerda para direita

A filial Resende ocupa uma
área total de 7.200 m²



A OSS preparou uma combinação de
preço e performance com o IBM 
Storwize V3700 perfeita para você
cliente que deseja otimizar e consolidar
o armazenamento do seu ambiente.

Contate seu representante OSS – 011.3266.7292
www.oss.com.br

(*) Preço referência : São Paulo – Entrega : 30 dias

MODELO 1 (2072S2C)

Configuração 1 – iSCSI

� V3700 SFF Dual Control
� 8 Discos 600GB 10k 2.5”
� 2x1Gb iSCSI 4 Port Card

R$ 32.050,00

Configuração 2 – FC

� V3700 SFF Dual Control
� 8 Discos 600GB 10k 2.5”
� 2x8GB FC 4 Port Card
� 4xLC/LC 5m MMF 50 Micron

R$ 32.589,00

MODELO 2 (2072S2C)

Configuração 1 – iSCSI

� V3700 SFF Dual Control
� 5 Discos 2TB 7.2k 3.5”NL
� 2x1Gb iSCSI 4 Port Card

R$ 21.395,00

Configuração 2 – FC

� V3700 SFF Dual Control
� 5 Discos 2TB 7.2k 3.5” NL
� 2x8GB FC 4 Port Card
� 4xLC/LC 5m MMF 50 Micron

R$ 21.942,00

IBM Storwize V3700
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Regional

FILIAIS DO RIO DE JANEIROFILIAIS DO RIO DE JANEIRO

FILIAL CAMPOSDEGOYTACAZES:
16 colaboradores

TOTAL DE
COLABORADORES: 635

FILIAL RIO DE JANEIRO:
514 colaboradores

FILIAL NOVA FRIBURGO:
29 colaboradores

FILIAL JUIZ DE FORA:
30 colaboradores

FILIALMACAÉ:
20 colaboradores

A filial de Campos possui 16
colaboradores; a de Macaé, 20; a
de Nova Friburgo, 29; a de Resen-
de, 26; a do Rio de Janeiro, 514;
somando-se, ainda, a de Juiz de
Fora, com mais 30 funcionários,
filial que também pertence à
Regional Rio de Janeiro.

CARREIRA NA
ORGANIZAÇÃO

Aguinaldo Ramos tem duas
passagens pela Braspress: a pri-
meira de 1988 a 1999 e a segunda
depois de 2003.

Ele começou exercendo a fun-
ção de Auxiliar Especializado A, em

1988, no departamento de conta-
bilidade, e depois, em 2003, ocu-
pou o cargo de Regional primeira-
mente no Rio Grande do Sul, e, a
partir de 2010, no Rio de Janeiro.

“Não seria possível mencionar
todas as mudanças que ocorreram
ao longo de todos esses anos, mas
hoje continuo vendo nos sócios
fundadores a mesma vontade que
era nítida em 1988: a de tornar a
Braspress a grande líder e pioneira
no mercado de transportes”, ele
destacou.

No dia a dia de seu trabalho,
tem como filosofia estarmuito pre-
sente nas tarefas diárias, mesmo
que somente como observador,

para melhor conhecer e dialogar
com a equipe e o acompanhamen-
to diário das estatísticas/ indicado-
res que vão apontar algum tipo de
inconsistência, mostrando que são
necessárias ações corretivas para
alterar ou melhorar o processo
dinâmico da Organização.

“E, por fim, sempre procuro
exaltar o trabalho dogrupode cola-
boradores, sendo que cada um
pode fazer a suapartepara servir de
facilitador para a tarefa seguinte,
envolvendo todos eles dentro des-
sa dinâmica, mantendo o alto nível
de serviço para os clientes e conso-
lidando a liderança da empresa no
setor de encomendas”, finalizou.

FILIAL RESENDE:
26 colaboradores
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A
Braspress consolida
sua presença no
mercado de calça-
dos ao participar
de cinco importan-

tes feiras do setor: COUROMODA –
Feira Internacional de Calçados,
Artefatos de Couro e Acessórios
de Moda – em São Paulo (SP);
BAHIACAL – Feira de Negócios de
Calçados da ABERC – em Salvador
(BA); 10º Projeto Comprador, em
Birigui (SP); FEIRAMODA – Calça-
dos, Acessórios e Vestuário –, em
Uberlândia (MG) e FENOVA – Feira
de Calçados em Belo Horizonte
(MG), entre os meses de janeiro e
fevereiro passados.

Segundo Urubatan Helou, Di-
retor-Presidente da Braspress, com
essas cinco participações a Or-
ganização consolida seu prestígio
no mercado calçadista, reforçando
sua marca e promovendo uma
grande divulgação de seus servi-
ços nesse setor.

“O setor calçadista representa
uma importante parcela de nossos
serviços, por isso temos participa-

do e apoiado esses eventos presti-
giando os relacionamentos manti-
dos e aproximando-nos de outros
prospects desse mercado”, afir-
mou Urubatan Helou.

De acordo com Giuseppe Lu-
mare Júnior, Diretor-Comercial da
Organização, vários negócios fo-
ram firmados nesses eventos.

“Esperamos continuar aumen-
tando nossa participação nesse
mercado, bem como participando
de outros eventos do setor, mos-
trando os diferenciais da Braspress,
que é quando temos a oportuni-
dade de estreitarmos os relaciona-
mentos com os fabricantes e lojis-
tas de calçados”, ele disse, satisfei-
to com os resultados obtidos nes-
sas feiras.

COUROMODA
EM SÃO PAULO

A 40ª edição da COUROMODA,
segunda maior feira de calçados
do mundo, foi realizada entre os
dias 14 e 17 de janeiro passado no
pavilhão de exposições do Parque

Interior do
estande da

Braspress na
COUROMODA

Estande de 240 m²
na COUROMODA

em São Paulo
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Braspress participa
de cinco importantes
feiras de calçados

Feiras de calçados - São Paulo

Braspress participa
de cinco importantes
feiras de calçados
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Feiras de calçados - Salvador/Birigui

Anhembi, em São Paulo (SP).
O estande da Braspress de

240 m2 e design moderno desta-
cava um painel de LED com ima-

gens de operações, filiais, tecno-
logia e os SORTERS – Sistemas
Automatizados de Distribuição
de Encomendas.

Uma equipe de 54 profis-
sionais trabalhou no evento mos-
trando aos visitantes os dife-
renciais da eficiência da Orga-
nização em todo o Brasil com
suas 112 filiais estrategicamente
localizadas em grandes polos
consumidores.

Promovida no maior centro
econômico do Brasil e da América
Latina, a COUROMODA é o grande
encontro anual da produção com
omercado no momento em que o
varejo está pronto para fazer seus
pedidos logo após o Natal e final
de ano, quando os estoques ficam
zerados, ou seja, é um ciclo que se
repete a cada ano, impulsionando
o desenvolvimento do setor. Mais
de 3 mil marcas de calçados e
acessórios mostraram suas cole-
ções para a temporada outono-
inverno deste ano.

BAHIACAL EM SALVADOR

Organizada pela Associação
Baiana das Empresas de Represen-
tação de Calçados e Afins (ABERC),
a BAHIACAL foi realizada em Sal-
vador (BA) entre os dias 23 e 25 de
janeiro passado.

Ao participar desse evento
pela segunda vez, a Braspress foi
um dos maiores patrocinadores,
demonstrando toda a vocação e
competência que possui na entre-
ga e coleta de calçados.

A feira reuniu mais de 1.200
empresários do varejo e grandes
marcas de calçados e acessórios
que expuseram as tendências de
design, cores e materiais.

10º PROJETO COMPRADOR
EM BIRIGUI (SP)

Realizado pelo Sindicato das
Indústrias do Calçado e Vestuário
de Birigui (SINBI) e SEBRAE-SP, o
eventoocorreu entre os dias 29 e 30
de janeiro passado, consolidando-
se como a maior rodada de nego-
ciações da região no estado de São
Paulo, atraindo lojistas de todo o
Brasil que buscavam produtos de
qualidade para compor suas lojas.

Da direita
para a esquerda:
Alberto Choucate

(Supervisor
Comercial),

Raimundo Gomes
(Vendedor), Hiro
Sena (Vendedor),
Ana Graziele de

Jesus (Vendedora) e
Sandra de Jesus
(Vendedora), em

Salvador

A Braspress participou pela terceira vez do Projeto Comprador de Birigui
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Juliana Cristina O. Moraes
(Vendedora), Carla Mendonça

(Gerente Regional do
Triângulo Mineiro), Gisele

Amorim Ortiz (Supervisora de
Vendas), Railene Oliveira

(Vendedora), Patrícia Lilian
Cordeiro (Assistente Adm.

Vendas), Nayara Franco
(Assistente Adm. Vendas),

Amelissandra Marques
(Vendedora), Arthur Bragatto

(Enc. Adm. Financeiro), da
esquerda para a direita

A Braspress participou pela
primeira vez da FENOVA
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Feiras de calçados - Uberlândia/Belo Horizonte

A Braspress participou do
evento pela terceira vez consecuti-
va, patrocinando-o, garantindo
visibilidade às empresas locais
que atendem as exigências do
mercado, além de contribuir com
a economia biriguiense.

FEIRAMODA EM
UBERLÂNDIA (MG)

Prestigiando o setor calçadista
da região, a Braspress participou
da feira pela terceira vez, realizada
no Center Convention em Uber-
lândia (MG), nos dias 29 a 31 de
janeiro passado.

A Organização também patro-

cinou a exposição, que reuniu
cerca de 100 marcas de calçados,
acessórios e vestuário em 80 es-
tandes mostrando as novidades
da coleção outono-inverno.

A região do Triângulo Mineiro
possui um grande potencial de
consumo e uma perspectiva
enorme de crescimento, acima da
média nacional, devido à versati-
lidade e solidez de sua economia;
por isso, a Braspress reforça sua
presença ao participar da feira.

FENOVA EM BELO
HORIZONTE (MG)

A FENOVA – Feira de Calçados

– foi promovida pelo Sindicato
Intermunicipal das Indústrias de
Calçados de Nova Serrana pela pri-
meira vez no Expominas, em Belo
Horizonte (MG), entre os dias 26 e
28 de fevereiro passado.

A Braspress participou pela pri-
meira vez dessa feira, que reuniu
mais de 350 marcas de calçados de
polos de todo o país em 250 estan-
des, emumaárea total de 11.000m².

A FENOVA recebeu mais de 10
mil visitantes e movimentou cerca
de R$ 50 milhões, mais de 30%
em relação à última edição do
evento, que aconteceu em julho
do ano passado na cidade de
Nova Serrana (MG).

A feira de Uberlândia foi realizada
entre 29 e 31 de janeiro passado
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História II

“F
marido, do meu filho, do jantar e
ainda acho um tempinho para
cuidar de mim mesma”, acrescen-
tou Olinda.

Em seus dias de descanso
aproveita para ler bastante, passar
um tempo com a família viajando,
ou mesmo em casa.

“No começo, a intenção era
mínima de aceitar trabalhar direta-
mente para a Braspress; no entan-
to, agora, sou totalmente apaixo-
nada pela Organização. Sinto-me
totalmente realizada e completa
por ter conquistado todos osmeus
objetivos com o esforço do meu
trabalho”, concluiu Olinda.

E
u conheci a Braspress no
dia a dia, nos corredores
dela, enquanto trabalhava
na TH Tex – Tayguara
Helou Transporte Express.

Por isso, acompanhei o crescimen-
to gigantesco dessa empresa que
foi crescendo junto com a
Braspress para poder atender a
demanda”, contou Olinda Canoff,
gerente há oito meses do CAOB –
Centro de Apoio Operacional
Braspress– Cantareira.

Ela teve o primeiro contato
com aOrganização pormeio dessa
empresa que prestava serviços de
transporte para a Braspress, de
propriedade de Tayguara Helou.

Tudo começou quando Olinda
entregou um currículo e foi chama-
da para uma entrevista para o
cargo de Assistente Financeira,mas
acabou surgindo a chance de tra-
balhar como Secretária na TH Tex.

Foram 2 anos nesse cargo e 5
como Gerente Administrativo-
Financeira. Depois disso, a TH Tex
acabou se fundindo à Braspress, e,
mesmo sendo avisada que conti-
nuaria no grupo, não aceitou
muito bem a ideia: “Seria um
momento de transição muito difí-
cil nos meus sete anos de TH Tex;
adaptei-me a ver e a conviver com
as mesmas pessoas, e esse novo
desafio traria uma grande mudan-
ça”, afirmou.

“Quando entrei eram apenas
três motoristas. Com o passar do
tempo, esses três funcionários
aumentaram para 53 – isso já foi
um grande desafio. Hoje, no CAOB
Cantareira, são 140 colaboradores;
posso dizer, então, que essa foi e
realmente é uma mudança
extraordinária. Além de ter que
coordenar todas as operações,
estou na gestão de mais que o
dobro de pessoas que já coorde-
nei”, destacou a Gerente.

Casada há oito anos com
Renato Tadeu Gomes e mãe de
Wallace Canoff, de 14 anos, Olinda
se divide em gerente, mãe, esposa
e dona de casa: “Eu sou uma
gerente muito presente, mas meu
marido e filho precisam entender
isso. Deixei um pouco minha vida
pessoal de lado desde que ocupo
esse cargo. Isso foi preciso para
que pudesse organizar minha
equipe. Sempre tento conciliar
meu profissional com meu pes-
soal, pois acho que essa é a jun-
ção perfeita: o útil ao agradável.
Depois de um dia inteiro de traba-
lho, chego em casa, cuido do meu

Mudanças que vêm para o bem

Olinda é gerente
no Centro de
Apoio Operacional
da Braspress
Cantareira
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“F

sistente Administrativa, posição
que ocupa até hoje.

De acordo com Kátia, sua roti-
na de trabalho envolve um pouco
de tudo: “Administro tudo. Faço
todos os pagamentos dos colabo-
radores e fornecedores, os contro-
les de faturamento e recebimento,
além de conciliação bancária e
fechamento contábil”, relatou a
Assistente.

Desde seu ingresso até hoje,
as mudanças pessoais, profissio-
nais e das duas empresas foram
enormes: “Entrei com 21 anos,
hoje tenho 33. Consegui me for-
mar, fiz pós-graduação e consegui
estabilidade financeira. Amadu-
reci e aprendi muito. E não fui só
eu que cresci, a SPR e a Braspress
cresceram muito também. Quan-
do entrei, a SPR tinha apenas 18
veículos e nove funcionários;
hoje temos 70 veículos e 50 fun-
cionários. A Braspress não tinha
filial no Nordeste, agora atua em
todo o território nacional”, afir-
mou, emocionada.

Mãe de Lays Caroline Pereira
de Carvalho Souza, de 13 anos, ela
nos conta um fato curioso:
“Quando a Lays era menor e ia
para a Braspress, falava que estava
indo ver os meus caminhões, co-
mo trabalho aqui; ela achava que
era tudo meu”.

Formada em 2007 em Ciências
Contábeis pela Universidade Pau-
lista e pós-graduada em Gestão
Contábil Financeira pela Fundação
Armando Álvares Penteado –
FAAP –, somente agora tem tempo
para descansar: “Antes não tinha
tempo para nada: trabalhava e
estudava; agora que terminei a
pós-graduação, estou tendo tem-
po livre para descansar, curtir a
família e, como gosto de ficar em
casa, tenho tempo, também, para
colocá-la em ordem, ver um bom
filme ou ler um livro”, concluiu.
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H
á doze anos, mais pre-
cisamente no dia 19
de fevereiro de 2001,
Kátia Gomes Pereira
começou a trabalhar

na SPR – São Paulo Rodovias –,
empresa que presta serviços de
transporte para a Braspress. A SPR
é de propriedade de Urubatan
Helou Junior.

Kátia estava procurando em-
prego desde dezembro de 2000:
“Morava perto da Braspress e levei
um currículo. Logo o RH entrou
em contato comigo emarcou uma

entrevista para uma vaga na
Organização; mas, como minha
carteira profissional tinha sido reti-
da na empresa que acabara de
sair, não fui aprovada, e acho que
isso me deu sorte. Um mês depois
recebi a proposta para trabalhar
diretamente na SPR e estou aqui
há doze anos. Agradeço todos os
dias pela oportunidade queme foi
dada”, contou Kátia.

Ela ocupou o cargo de Auxiliar
Especializada por seis anos e, devi-
do à confiança que foi conquis-
tando aos poucos, tornou-se As-

Kátia é
pós-graduada
em Gestão
Contábil Financeira

Uma vida cheia de mudanças,
vitórias e realizações
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A
s dificuldades en-
frentadas diariamen-
te pela Braspress
relacionadas à mo-
bilidade urbana na

Região Metropolitana da Grande
São Paulo integram alguns dos
desafios da companhia e exigem
investimentos vultosos e contí-
nuos, além, é claro, de muito pla-
nejamento.

Diante desse cenário, a Orga-
nização instalou as primeiras qua-
tro unidades dos CAOBs – Centros
de Apoio Operacional –, situados
em regiões estratégicas e suprin-
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do as necessidades de atendimen-
to e demanda de entregas e
coletas em São Paulo e RegiãoMe-
tropolitana. Serve, ainda, como
contingenciamento em casos de
extrema emergência, o que não é
difícil de ocorrer em uma cidade
complexa como a capital paulista,
responsável por uma parcela sig-
nificativa do consumo e escoa-
mento da produção para todas as
regiões do Brasil.

Segundo o Diretor de Opera-
ções, Luiz Carlos Lopes, os CAOBs
estão estrategicamente localiza-
dos nos bairros do Ipiranga (zona

Sul), Vila Maria (zona Norte),
Cantareira (Centro) e em Tamboré
(Barueri – região Oeste da Grande
São Paulo).

“A essa infraestrutura, soma-se,
ainda, a filial São Paulo, instalada
na Vila Guilherme (zona Norte),
principal terminal para a chamada
‘operação de transbordo’, caracteri-
zando-se pela recepção, classifica-
ção e expedição de todas as
encomendas processadas e envia-
das para todo o Brasil. Destacamos,
ainda, a existência de mais duas
unidades (localizadas em Barueri),
que abrigam as operações rodo-
aéreas pela Aeropress e a Braspress
Logística, braço logístico do Grupo
H&P – responsável pela adminis-
tração, controle e armazenamento
de estoques de terceiros, integran-
do a cadeia logística de nossos
clientes”, afirmou o executivo.

Na opinião de Luiz Carlos, o
modelo operacional escolhido e
praticado é, sem dúvida, mais
complexo e oneroso do ponto de
vista financeiro, mas contribuiu
decisivamente para a garantia da
produtividade, atendimento à
demanda e emprazamento exigi-
dos pelomercado de encomendas
a que a Braspress vem se dedican-
do ao longo de seus 36 anos de
existência.

Luiz Carlos Lopes disse que os
CAOBs - Centros de Apoio Operacional -,

estão estrategicamente localizados

CAOBs (Centros de Apoio
Operacional) da Braspress
ajudam no enfrentamento
das restrições urbanas

72 - BRASPRESS News

Operações



BRASPRESS News - 75

“As dificuldades relacionadas
à mobilidade urbana na movi-
mentação da frota e desafios para
atendimento a sua demanda não
são exclusividades dos paulista-
nos, pois fazem parte do cotidia-
no de outras cidades e regiões do
Brasil, como Rio de Janeiro, Belo
Horizonte, Curitiba, Porto Alegre,
Brasília, Vitória, Salvador, Recife,
Campinas, Florianópolis, entre
outras. Isso decorre da ausência
de planejamento, investimentos
em infraestrutura urbana, exces-
so de veículos e concorrência
gerada envolvendo todos os inte-
resses socioeconômicos em torno
dessas e outras cidades brasilei-
ras; tudo isso somado às questões
políticas, leis, medidas restritivas,
intempéries climáticas, grandes
eventos etc.… Esses problemas
tornam as cidades complexas e
onerosas do ponto de vista da
operacionalização na movimen-
tação de seus bens e serviços”, ele
acrescentou.

CAOB TAMBORÉ
(ZONA OESTE)

Com 27.000 m² e mais de
10.000 m² de área construída, o
CAOB Tamboré localiza-se às mar-
gens do Rodoanel e da Rodovia
Castelo Branco. Suas 70 docas
para carga/descarga simultânea
agilizam as operações de coleta e
distribuição na região Oeste da
cidade, bem como dão apoio às
linhas de transferência, ligando as
principais capitais de outros esta-
dos, auxiliando os fluxos de saída
e de transbordo requeridos.

Decorrente desse fluxo e da
dinâmica operacional, dotamos
esse CAOB de esteiras mecaniza-
das, denominadas Compact Sorters
– Sistemas Automatizados de
Distribuição de Encomendas –,
que totalizam 318 metros de
esteiras e contam com 32 linhas
de saída, sendo duas de rejeições.

Programadas para separar 45
volumes por minuto, atendem a
demanda de aproximadamente

(CAOB)
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Centro de Apoio Operacional da
Braspress (CAOB) Ipiranga tem
10.000 m² de área construída
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30 mil volumes diariamente.
Identificados com etiquetas inteli-
gentes e códigos de barra, os volu-
mes são inseridos manualmente
no transportador de entrada,
pesados, dimensionados e classifi-
cados automaticamente.

Essa tecnologia propicia uma
redução considerável no tempo
geral das operações e um aumento
expressivo na segurança e rastreabi-
lidade das encomendas, proporcio-
nando velocidade eprecisão nopro-
cessamento. Um programa supervi-
sor, conhecido como IHM (Interface
Homem-máquina), dá suporte por
meio de seu mais perfeito funciona-
mento e produtividade.

CAOB IPIRANGA
(ZONA SUL)

Localizado em um dos princi-
pais entroncamentos da cidade,
os 10.000 m² do CAOB Ipiranga,
com 3.200 m² de área construída e
25 docas para carga/descarga
atende os principais bairros da
zona Sul da cidade de São Paulo,
além dos municípios do ABCD –
Santo André, São Bernardo do
Campo, São Caetano, Diadema,
Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande
da Serra. Dotado de completa
infraestrutura predial, atende não
somente às necessidades opera-
cionais como conservação, manu-

tenção e abastecimento de seus
45 veículos, dando-lhes autono-
mia e gestão para a utilização da
demanda e atendimento orques-
trado aos clientes dessas regiões
da Grande São Paulo.

CAOB CANTAREIRA
(CENTRO)

O CAOB Cantareira localiza-se
na confluência das Avenidas
Cantareira e do Estado, próximo
aoMercadoMunicipal. Essa unida-
de se destaca por seu ponto de
localização estratégico, pois está
no coração do polo confeccionis-
ta, de armarinhos e ferramentas,

Centro de Apoio
Operacional Braspress (CAOB)

Ipiranga tem 10.000 m²
de área construída



BRASPRESS News - 79

Prêmio

O Diretor-Comercial da
Braspress, Giuseppe Lumare
Júnior (Pepe), ao centro,
recebendo o troféu

BRASPRESS recebe Prêmio
“Mérito Lojista Brasil 2012”

A
Braspress recebeu
mais um importan-
te prêmio: o “Mé-
rito Lojista Brasil
2012”, concedido

pela Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas (CNDL) pelo 4º
ano consecutivo. A cerimônia de
premiação ocorreu em Brasília no
dia 18 de abril passado.

Fornecedores, prestadores de
serviços e órgãos de imprensa
que mais se destacaram pelo con-
junto de ações que promoveram
para o desenvolvimento do vare-
jo nacional foram agraciados pela
CNDL com a estatueta “Deusa da
Fortuna”na 34ª edição do prêmio.

“Estamos muito satisfeitos de
receber mais esse prêmio ‘Mérito
Lojista’, pois significa que temos
proporcionado a satisfação de
nossos clientes estabelecidos nas
lojas de shopping centers e em
comércios de rua”, afirmou o Di-
retor-Comercial da Braspress, Giu-
seppe Lumare Júnior (Pepe).

O prêmio “Mérito Lojista” é
considerado o Oscar do varejo
brasileiro, quando é feito o reco-
nhecimento e o congraçamento
dos fornecedores, distribuidores,
prestadores de serviços e meios
de comunicação mais importan-
tes de nosso país.
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destacando-se as regiões do Brás
e Bom Retiro, em sinergia com a
participação de mais de 50%
dos volumes transportados pela
Braspress em todo o Brasil. Em
uma área total de 6.580 m² e mais
1.400 m² de área construída, per-
mite que sua frota de 40 veículos
faça de duas a três viagens diárias,
potencializando sua produtivida-
de e dinâmica no atendimento a
seus clientes.

CAOB VILA MARIA
(ZONA NORTE)

O terminal da Vila Maria, com
mais de 9.000 m² de área total e
3.200 m² de área construída, aten-
de as regiões Norte e extrema zona
Leste da cidade. Lá recebemos a
grande maioria das encomendas
recolhidas dos clientes e transpor-
tadoras que despacham suas en-
comendas pela Braspress, totali-
zando mais de 1.000 despachos

diários somente nesse modelo,
além de mais 3.500 remessas que
produzem entregas e coletas pro-
cessadas diariamente nesse CAOB.

O centro se evidencia pela
localização àsmargens da Rodovia
Presidente Dutra, facilitando o
acesso de chegada e escoamento
das encomendas ali processadas.
São vários os destinos que interli-
ga diretamente, alguns deles con-
jugados com os fluxos diários de
outros Centros de Apoio Operac-
ional Braspress – os CAOBs.

“Nossa intenção não é parar
nunca nessas 4 unidades, pois
esse é um modelo que aproxima
nossa empresa dos clientes; faz
com que percebam valor no servi-
ço prestado, garante a qualidade
dos serviços e os torna mais pro-
dutivos; portanto, daremos se-
quência à abertura de novas uni-
dades a partir do próximo ano”,
finalizou o Diretor de Operações
Luiz Carlos.

Centro de Apoio Operacional da Braspress Vila Maria atende as regiões Norte e extrema zona Leste da cidade

O modelo operacional
escolhido e praticado é,

sem dúvida, mais complexo
e oneroso do ponto de vista
financeiro, mas contribuiu
decisivamente para a
garantia da produtividade,
atendimento à demanda

e emprazamento
exigidos pelo mercado
de encomendas.

Luiz Carlos



Fazendo parte da família
Braspress desde janeiro de 2008,
Gelson das Neves Monteiro, de 29
anos, trabalha na filial de Ponta
Grossa (PR).

Começou no cargo de Au-
xiliar de Emissão e foi promovido
a Assistente de Emissão.

Segundo Gelson, sua rotina
envolve emitir conhecimentos,
gerar as viagens diárias, direcio-
nar os embarques demanifestos,
fechar os malotes e dar baixa
dos roteiros.

“Desde que comecei na
Braspress sempre percebi um
grande crescimento da Orga-
nização e das filiais com seus
veículos, tecnologia e, princi-
palmente, o cuidado e a res-
ponsabilidade da Direção com
seus colaboradores. Aqui ad-
quiri conhecimento tanto
profissional quanto pessoal,
por isso, estou muito satisfei-
to”, afirmou o Assistente de
Emissão.

Pai de Felipe Emanuel
Monteiro, de 5 anos, Gelson
aproveita seu tempo livre para
ficar com o filho, passeando,
jogando bola, e, às vezes, em
uma boa pescaria.
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GELSONDAS NEVESMONTEIRO
Assistente de emissão na filial de Ponta Grossa/PR
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Gelson relata
que adquiriu
muito conhecimento



MANOEL ELI PAZ DOS SANTOS
Conferente da filial de Porto Alegre (RS)
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“Já sou aposentado há três
anos e mesmo assim quis conti-
nuar trabalhando na Braspress,
porque além de gostar muito do
que faço, trabalhar na Orga-
nização é muito bom; eu gosto
do ambiente e das pessoas com
quem convivo diariamente.
Sinto uma melhora na minha
qualidade de vida e também na
maneira com que me relaciono
com as pessoas”, afirmou Ma-
noel Eli Paz dos Santos, que está
na Organização há 15 anos
como Conferente da filial de
Porto Alegre.

Sua rotina na Braspress
começa às 19h com o fecha-
mento de volumes, escanea-
mento de notas fiscais, separa-
ção na esteira e etiquetagem
das caixas.

Desde que entrou na filial
até hoje, a mudança mais
notória, para ele, é a tecnolo-
gia: “Facilitou bastante o tra-
balho, como a instalação da
esteira de aferição”, contou o
Conferente de 61 anos.

Casado há 28 anos com
Erli Maria, tem uma filha cha-
mada Kellen, de 21 anos. Sua
esposa, que não sabia muito
sobre transportes, começou
a conhecer por meio das
conversas com o marido.

Em seu tempo livre,
além de descansar, ajuda a
esposa nos afazeres domés-
ticos e nas compras para a
casa.

Manoel faz parte da
Organização há 15 anos



Geraldo Magela Ribeiro,
de 44 anos, também traba-
lha na filial de Pouso Alegre
desde que foi inaugurada.
Começou como Conferente
e hoje trabalha como
Assistente Operacional.

Segundo ele, o melhor
processo pelo qual a
Braspress passou foi o de
automatização, tornando
tudo mais rápido, fácil e
eficiente.

O Assistente Operacio-
nal começa sua rotina às 6h,
abrindo a empresa; depois
disso, baixa do sistema to-
das as encomendas que
chegaram e faz o roteiro
dos motoristas para a dis-
tribuição da carga.

Casado há 20 anos com
Sandra Aparecida Lino
Ribeiro, tem seis filhos,
sendo que um é filho de
coração. “Eu amo minha
família, eles são tudo para
mim e eu sou um ‘paizão’
mesmo”, afirmou.

Em seus dias de folga,
além de ficar com a famí-
lia, Geraldo é árbitro de
futebol. “Para mim, de
todas as transportadoras,
a Braspress tem um dife-
rencial muito grande e
minha família sente muito
orgulho em dizer que eu
trabalho aqui”, concluiu.

GERALDOMAGELA RIBEIRO
Assistente Operacional na filial de Pouso Alegre (MG)
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Geraldo é casado há
20 anos e tem seis filhos

84 - BRASPRESS News

Nossa gente

Gerusa Domingues de
Azevedo tem 37 anos e traba-
lha desde o dia 1º de junho de
2009 na filial de Pouso Alegre,
quando foi inaugurada. Co-
meçou na Braspress como
Auxiliar de Limpeza e há 2
anos e 2 meses atua como
Recepcionista.

“Minha rotina começa às
8 horas e vai até as 18 horas.
Atendo o telefone, transfiro
ligações e também ajudo no
operacional, quando é ne-
cessário”, conta Gerusa.

Segundo ela, o que a
deixa mais feliz na Orga-
nização são as oportunida-
des que lhe foram dadas: “A
melhor coisa que me acon-
teceu foi ter tido a chance
de aprender uma nova pro-
fissão, que mudou tudo na
minha vida”, afirmou a
Recepcionista.

Divorciada, Gerusa é
mãe de três filhas: Letícia
Emanuely, de 17 anos;
Ingrid Caroliny, de 13; e Ana
Luiza, de 5 anos. E, de acor-
do com ela, as três filhas
conhecem bem seu traba-
lho e a admirammuito por
todo o esforço que fez para
chegar aqui.

Em seu tempo livre
costuma passear com as
filhas, levá-las à lanchone-
te e também ao teatro.

GERUSA DOMINGUES DE AZEVEDO
Recepcionista na filial de Pouso Alegre (MG)

Gerusa é mãe
de três meninas



86 - BRASPRESS News

Nossa gente

“Minha rotina começa às 8h15, quando verifico meus e-mails e já
agendo as coletas solicitadas. Após a chegada das carretas, faço a con-
ferência das encomendas e o endereçamento dos volumes para suas

respectivas rotas. Acompanho o
carregamento dos carros de dis-
tribuição e realizo a conferência
dos volumes; também monitoro
as coletas.”

Esse depoimento foi dado
por Marcos Roberto da Silva,
Conferente da Braspress há 15
anos, desde que a filial foi
inaugurada em 24 de novem-
bro de 1997.

Segundo ele, a mudança
que mais chamou sua atenção
foi a modernização das etique-
tas e também o crescimento
do número de filiais: “No
começo desta filial, as etique-
tas que eram coladas nas cai-
xas eram preenchidas a mão, e
hoje elas saem prontas, com
várias informações e até códi-
go de barras. Outra mudança
importante é que quando
abrimos a filial de Presidente
Prudente éramos a 15ª, e
hoje a Braspress atua em
todo o Brasil com 112 filiais”,
contou o colaborador.

Marcos é casado há sete
anos com Aline Valéria Piveta
e tem um filho, Guilherme, de
4 anos. De acordo com ele, a
esposa conhece a Organi-
zação e o apoia no que faz.

Em seus dias de folga,
passa o tempo descansando
com a família e gosta de
levá-los ao sítio.

MARCOS ROBERTODA SILVA
Conferente na filial de Presidente Prudente (SP)

Marcos é Conferente
desde 1997
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dos conhecimentos adquiridos aos
demais participantes que trabalham
nas operações da Braspress,mostrou
um resultado surpreendente, pois o
nível de aproveitamento demons-
trado pelo resultado obtido nos tes-
tes aplicados foi muito superior à
média conhecida e vivenciada em
projetos similares a esse.

“Esse resultado é um recorde
em todos os nossos projetos. Isso
nos faz crer que o trabalho desen-
volvido pelas equipes IOB/Ampla
Educação Integral e Braspress, ao
longo de quase um ano, evidencia-
se com alto grau de assertividade e
alinhado com a multiplicação de
resultados positivos em toda sua
cadeia produtiva!”, enfatizou Ro-
drigo Paiva.

No primeiro workshop, dedica-
do à cultura e capacitação operacio-
nal ao longo dos 35 anos da
Braspress, realizado em 2012, o
senhor Urubatan Helou, Diretor-
Presidente da empresa, fezmenção
ao tema da campanha: “A menor
distância entre dois pontos é você,
marcando a fundamental e vital
importância do colaborador nos
processos operacionais da Orga-
nização”. “De nada adiantariam o
dinheiro, os prédios, os caminhões,
as tecnologias se não fosse a capaci-
dade do trabalho das pessoas que
produzem o nosso negócio”, desta-
cou o presidente.

Noencontropresencial, Rodrigo
Paiva relembrou essa temática rea-
firmando a importância da reflexão
de cada um dos colaboradores na
execução de suas tarefas, e enfa-
tizou sua interdependência, do co-
meço ao fim de sua cadeia de pro-
dução, que depende de cada umna
ligação dessas distâncias represen-
tadas pelos serviços prestados.

Ao final do encontro, Luiz Carlos
deixou uma mensagem para todos
osqueestãoengajadosna conquista
do sucesso desse projeto: “Esta é
uma oportunidade ímpar que a
Braspress está oferecendo para que
cada um melhore ainda mais aquilo
que produz. Saberemos, a partir da
conclusão desse projeto, refletir
sobre aquilo que produzimos e que

Rodrigo Paiva
afirmou que o
resultado foi
surpreendente

as distâncias serãomenores entre os
pontosque ligamcadaumadasativi-
dades exercidas e complementares
na cadeia, nos processos e procedi-
mentos exigidos na garantia da qua-
lidade e percepção de valor àqueles
que os encomendam. Transforma-
remos as ameaças em oportunida-
des, pois teremos nossos colabora-
dores mais bem preparados no
enfrentamento dos desafios a que
somos submetidos todos os dias.
Utilizaremos nossos recursos e ferra-
mentas com maior eficiência, e isso
naturalmente provocará um resulta-
do demaior valor àquilo que produ-
zimos. Valorizaremos as relações de
interdependência entre os serviços
prestados, do começo ao fim, respei-
tando em detalhes tudo aquilo que
assimilamoscomoconteúdodopro-
grama, que mostra o certo e o erra-
do; o bom e o ruim; o positivo e o
negativo; o lucro e o prejuízo; enfim,
conhecimentos que fazem a diferen-
ça nonegócio quandoos valores são
percebidos e especialmente aplica-
dos por todos os responsáveis pela
construção e manutenção de nossa
atual Braspress”.

PARTICIPANTES

‘’Quero aqui deixar registrado o
meu agradecimento por esse
“Programa de Capacitação Opera-
cional”, confesso que em 10 anos e
meio de Braspress acompanhando
as mudanças e implantações que a
empresa vem fazendo eu não
conhecia nem um terço da opera-
ção de qualidade que temos. No iní-
cio quando fuimatriculada no curso
não dei muita importância inclusive
errei amaioria das questões doquis,
só depois que assisti novamente
cada vídeo e recebi o livro pudeper-
ceber que esse curso é uma riqueza
que a Braspress está nos proporcio-
nando e de graça, um bem enorme
para nosso aperfeiçoamento e cres-
cimento. Acredito que se houver
interesse de cada um nesse projeto
o nosso índice de erros operacional
será reduzido’’, afirmou Socorro
Araújo, Supervisora de Pendência,
filial João Pessoa (PB).

“Desde a apresentação do pro-
jeto no workshop que foi realizado
em São Paulo, percebi o quanto
seria importante o programa, pois o
objetivo principal é o de desenvol-
ver as pessoas, porque o investi-
mento era nelas, na qualidade de
seus serviços, e, mesmo o projeto
tendo como foco a padronização de
processos, o olhar é voltado ao
colaborador”, comentou o Encarre-
gado Operacional da filial de
Uruguaiana, Jaderson Beltran Sil-
veira, de 29 anos, que está na
Braspress há 3 anos.

“O acesso à plataforma é sim-
ples, tem uma dinâmica rápida de
aprendizado; omaterial é educativo
e bastante simplificado, mas, ao
mesmo tempo, cheio de esclareci-
mentos. O que é ensinado já estava
sendo aplicado, mas o programa,
alémdenos aperfeiçoar, explica-nos
omotivo de fazermos o processo da
maneira que fazemos”, concluiu
Jaderson.

Clébia Maria Sousa de Freitas,
de 43 anos, Supervisora de Aten-
dimento, está na Braspress há 7
anos e 3 meses e conta que o
Programa de Capacitação foi um
aperfeiçoamento e ampliação do
trabalho que desenvolve na Orga-
nização. “A plataforma nos dá um
parâmetro e um suporte para co-
nhecermos cada vez mais a nossa
empresa e desempenharmos nos-
sas funções. Por isso, minha visão
como Supervisora foi ampliada e já
sinto a necessidade de repassar aos
colaboradores as práticas para
melhorar a qualidade do trabalho,
principalmente nomeu setor”.

Há quase 3 anos na Braspress,
Aline Aragão Santos, de 22 anos, é
Auxiliar de Atendimento e Coleta e
ficoumuito contente com o progra-
ma. “Gostei muito. Conhecer a
empresa cada vez mais é gratifican-
te. A plataforma foi montada de
uma forma muito bem explicada,
pois não deixou nenhuma dúvida, e
agora voupoder transmitir o conhe-
cimento que adquiri, e isso é muito
bom. Graças à capacitação, alguns
procedimentos que ainda não eram
utilizados agora são”, contou.

vídeos com duração média de 15
minutos e que conta com atores
preparados na identificação das
funções exercidas pelos colabora-
dores da Braspress no exercício de
suas atividades. Acredita-se, com
isso, que haja uma maior absorção
do conteúdo, já que pelas imagens
os colaboradores se identificarão
com os atores e cenas vividas em
suas rotinas de trabalho’’, acrescen-
tou Luiz Carlos Lopes.

Após assistirem aos vídeos,
uma avaliação formal será aplicada
contendo questões relativas aos
processos, permitindo ao estudan-
te refletir sobre o conteúdo do pro-
grama, compará-lo com sua rotina
diária e absorver os conceitos e sua
correta aplicação nas atividades de
sua função, afinal, a diferença e
expectativas geradas em torno da
qualidade dos serviços prestados
estão na forma com que o funcio-
nário se insere no processo. Outros
recursos no esclarecimento e abor-
dagem dos tutores também estão
disponíveis, como chat, fóruns de
debate, correio eletrônico e encon-
tros presenciais, que apoiam inte-
gralmente o projeto em sua aplica-
ção e no esclarecimento das dúvi-
das dos treinandos.

Juliana Cruciani aproveitou o
encontro para instruir e tranquilizar
os futuros tutores dos colaborado-
res: “Mapeamos cada etapa deste
projeto, identificando todas as
características locais, classificando
as necessidades de acordo com o
tamanho e condições das filiais e de
como seriam aplicadas e adminis-
tradas em suas bases. Portanto, sin-
tam-se tranquilos e apoiados, pois
sabemos dos impactos gerados
pela grande expectativa de todos,
pela técnica aplicada; porém, com a
certeza de que todos, sem exceção,
serão capazes de produzir com
sucesso a multiplicação do aprendi-
zado, pois daremos todo suporte
necessário para assegurar o sucesso
esperado no projeto”.

O comprometimento da pri-
meira turma até essa fase, composta
pelos 127 colaboradores já formados
e preparados para a disseminação

te, os recursos a serem explorados
para a abrangência, aos outros cola-
boradores, ao longo da próxima e
decisiva fase: chegar à base presen-
cial, em que serão englobados
todos os mais de 5.000 participan-
tes. Naocasiãodesse encontro, pon-
tuou-se o desempenho dos 127 for-
mandos, em nível gerencial, acerca
da participação e responsabilidades
que cada um terá no sequencia-
mento do projeto de capacitação
operacional na companhia.

“A ideia desse encontro foi mar-
cada pelo uso da tecnologia e, espe-
cialmente, da oportunidade de
ascensão ao uso da ferramenta
àquilo que se objetivava e dos resul-
tados que certamente teremos na
aplicação do Programa de Capaci-
taçãoOperacional. Todos, sem exce-
ção, são e serão fundamentais para
o sucesso desse projeto com conse-
quentes melhorias em tudo aquilo
que produzirmos em nossas opera-
ções e na expectativa profissional
dos colaboradores pós-projeto.

A plataforma de ensino foi
desenvolvida e fundamentada con-
templando-se todos os ciclos da
operação, que vão desse a solicita-
ção da coleta até a entrega final da
encomenda, passando pelas
demais fases de tratamento docu-
mental – descarga; etiquetação;
movimentação; aferição; sortea-
mento; carregamento; aplicação e
uso de tecnologias de rastreamen-
to; carregamento; transferência;
chegada e descarregamento no
destino; classificação; impactos fis-
cais; pendências; armazenamento;
ocorrências e informações; além de
ética, segurançado trabalho e ações
institucionais, entre outros impor-
tantes aspectos que vivemos em
nossa rotina de transporte de bens
de terceiros.

Consolidamos essa rotina em26
Unidades de Ensino, denominadas
UEs, por meio da gravação de

Programa de Capacitação Operacional
promove encontro ao vivo
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Rh em foco

Luiz Carlos
disse que o

evento serviu
para aproximar

as pessoas do
projeto

D
ando prosseguimento
ao Programa de Capa-
citação Operacional
da Braspress, foi reali-
zado, em Campinas

(SP), no dia 8 de março passado,
mais um encontro ao vivo com o
Diretor de Operações da Organiza-
ção, Luiz Carlos Lopes, e equipe do
Instituto IOB/Ampla Educação Inte-
gral liderado pelo Diretor Executivo
Rodrigo Paiva e membros da equi-
pe: Juliana Cruciani, Gerente do De-
partamento de Produção, e Carlos E.
Ywanaga,Analista e responsáveldire-
to pelo suporte e apoio ao desenvol-
vimento doprojeto Braspress.

Nesse encontro propôs-se o
encerramento e a consolidação de
mais um ciclo do projeto, reafirman-
do aos 437 colaboradores (alunos) a
importância e correta utilização da
plataforma de ensino, suas princi-
pais características e, especialmen-
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Basil de Barros, e contou com sua
presença na cerimônia de inaugu-
ração realizada no dia 8 de novem-
bro, ocasião em que também esti-
veram presentes a Diretoria e
outros colaboradores.

A assistente social Nadilza
Quirino de Melo trabalha na Or-
ganização há cinco anos e cuida de
perto desses motoristas. “Antes não
tínhamos esse contato direto com
os motoristas; eles faziam apenas o
exame do bafômetro na portaria,
mas nós não tínhamos esse canal
que temos agora”, comentou a
assistente social.

Agora, com a criação do
CAMB, o motorista, antes de viajar,
faz o teste do bafômetro, mede a
pressão arterial, faz o teste de gli-
cemia, verifica seu peso e altura,
afere a temperatura corporal e
também faz o exame toxicológico,
que tem sido feito em grupos de
20 motoristas até que todos eles
tenham se submetido ao exame.

“Nós não conhecíamos os
motoristas da Braspress; hoje sa-
bemos que temos pessoas hiper-
tensas, diabéticas, que tomam
remédio e outras que precisam
tomar, mas não sabiam. Alguns
deles nem tinham conhecimento
sobre suas condições médicas e
acabaram descobrindo no CAMB,
e puderam se tratar para terem
uma melhor qualidade de vida.
Graças ao nosso controle soube-
mos quem precisa de um tipo
diferente de atenção, porque não
podemos tratar quem tem diabe-
tes como você trata quem não
tem; há uma série de restrições e
cuidados a serem seguidos”, expli-
cou Nadilza.

Quando um motorista por
algum motivo é impedido de via-
jar, outro que está no centro de
alojamento é chamado e também
tem que passar pelos mesmos
exames para poder seguir via-
gem. “Antes nós não tínhamos o
conhecimento de quem podia ou
não viajar, mas agora que temos
essa ferramenta, seria uma im-
prudência nossa deixar um mo-
torista que não tem condições,

Nadilza
destacou que
é importante

avaliar os
motoristas

naquele momento, de viajar”, es-
clareceu Nadilza.

Junto ao CAMB, há também
um ambulatório que atende todos
os colaboradores. Anteriormente
só funcionava em horário comer-
cial e, agora, graças ao Centro, pas-
sou a funcionar 24 horas por dia.

Essa relação que a Braspress
traçou juntamente com seus
motoristas só trouxe melhorias
para ambos os lados, aumentando
a credibilidade e o apoio na parce-
ria capital/trabalho.

A estrutura desse projeto está
sendo ampliada para que possa se
estender a todas as outras filiais.
“O piloto foi feito na Matriz com o
objetivo de que seja estendido às
filiais. Assim que estiver pronto,
com certeza será implantado para
que todos tenham acesso”, con-
cluiu Nadilza.

OPINIÃO DOS
MOTORISTAS

Motorista há 28 anos, Elias
Pedro de Lima aprovou totalmen-
te o CAMB: “Achei muito bom ter
essa oportunidade de ficar de
olho na saúde antes de viajar;
agora posso trabalhar mais tran-

quilo sabendo que está tudo bem.
Tinha a glicemia em 110; após
começar a medir todos os dias e a
me cuidar melhor, passou para 94”,
contou Elias, que está na Braspress
há sete anos e opera o trajeto São
Paulo – Rio de Janeiro.

“Foi bem legal a criação desse
CAMB por mostrar que a Orga-
nização tem essa preocupação
com os motoristas. Saúde é essen-
cial, então podemos ficar sabendo
que está tudo bem e que pode-
mos viajar tranquilos. Saúde não
tem preço”, relatou Vagner Garcia
Baptista, motorista há 26 anos e
há um na Braspress, que dirige no
trecho São Paulo – Florianópolis e,
às vezes, Teófilo Otoni.

José Bezerra Filho dirige pelas
estradas do Brasil há 18 anos e,
além de ter aprovado o CAMB,
também gostou de ter aprendido
a se cuidar melhor. “É tão bom
você sair para trabalhar e saber
que está tudo bem; medir a pres-
são, a glicose. A gente acaba que-
rendo ficar bem, então cuida
melhor da alimentação”, ele afir-
mou. José faz parte do quadro de
colaboradores da Organização há
três anos, atuando na linha São
Paulo – Belo Horizonte.
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O CAMB “Basil de Barros” foi
criado com o intuito de cuidar da
saúde dos motoristas de maneira
preventiva e corretiva, proporcio-
nando-lhes qualidade de vida.

O centro leva o nome do pri-
meiro motorista da Organização,

uma equipe composta por psicó-
loga, fisioterapeuta, médico e téc-
nicos de enfermagem. São atendi-
dos, emmédia, de 60 a 65motoris-
tas por dia e, no total, 4.960 profis-
sionais já passaram pelo CAMB até
o final de março.

Saúde e bem-estar
dos motoristas em primeiro lugar

C
om funcionamento 24
horas por dia e 7 dias
por semana, o CAMB –
Centro de Atendimen-
to aoMotoristaBraspress

“Basil de Barros” começou a fun-
cionar no dia 1º de dezembro com
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CAMB

Da direita para a esquerda:
os motoristas Elias Pedro
de Lima, Vagner Garcia Baptista
e José Bezerra Filho
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no semblante das pessoas tranquilidade e serenidade,
podemos acrescentar, hoje, as palavras“recompensadas”,
“valorizadas” e “felizes”.

Dessa forma, posso afirmar que muito mais que os
benefícios e salários aumentados, os profissionais da
Braspress de Brasília resgataram o amor próprio e o dese-
jo de construir uma Braspress única e melhor do que
qualquer empresa do Brasil.

Muito obrigado e sucesso.

Manoel Freitas,
Gerente Regional do Distrito Federal (DF)

Caro Senhor Urubatan,
Recebi a agenda da BRASPRESS para o ano de 2013

com vossa carta assinada de próprio punho (não digitali-
zada). Muito obrigado.

Um gesto que demonstra a atenção que o Senhor
dispensa aos seus colaboradores, mesmo sendo muito
ocupado.

Sei que o seu dia tem 24 horas igual ao de todo
mundo, mas que o Senhor sabe provavelmente, tirar pro-
veito domesmomais do que amaioria das pessoas. Com
certeza o seu grande sucesso como pessoa, como
empresário empreendedor e administrador, deve-se a
sua capacidade de enxergar (e executar) o que outros
não veem (como diz o Eike Batista), talvez, aí, um dos
segredos do sucesso da sua, nossa BRASPRESS.

Tenho certeza que “os compromissos pontuados na
agenda, serão vitoriosos” conforme foi escrito na carta,
para todos nós FAMÍLIA BRASPRESS.

Osmar Mendes,
Gerente da filial de Itajaí (SC)

Bom dia !

Agradeço o envio da agenda Braspress 2013.
Segundo Peter Drucker, a melhor maneira de reali-

zarmos nossos sonhos pessoais é realizarmos primeira-
mente os sonhos da empresa onde trabalhamos...

Atenciosamente,

Raul V. Zanchett Junior,
Gerente da filial de Umuarama (PR)

Boa tarde Senhor Urubatan e Senhor Petri,
Venho através deste e-mail agradecer de todo

coração o recebimento de tão estimável livro sobre a
trajetória de dois “guerreiros”, os quais que diante
das adversidades impostas pelo mercado, governo,
clientes e concorrentes souberam de maneira sim-
ples e objetiva transpor tais situações, assim como
um rio que desvia de uma montanha e segue seu
curso natural.

Todos na filial amaram o livro e sentem-se aindamais
orgulhosos de fazer parte de tão grandiosa história, cada
um à sua maneira. Orgulhosos de poder apresentar aos
filhos e mostrar onde o “pai” ou a “mãe” trabalham, em
tão rica ilustração.

Livro esse que demonstrou através de imagens e
palavras a Braspress, empresa alicerçada em mãos fortes

Amigo Urubatan, parabéns pela excelente matéria do jornal Brasil
Econômico! E parabéns pelo crescimento da empresa!

Um abraço,

Mario Laffitte,
Mercedes-Benz do Brasil Ltda.

dos “donos do negócio” e também dos fiéis diretores
(Senhor Pepe, Senhor Giuseppe, Senhor Luiz Carlos e
também Senhor Milton Braga) e na certeza da continui-
dade através da sucessão natural dos filhos (Tayguara,
Junior e Juliana) cuidadosamente instruídos e treinados
para sucessão em tempos vindouros.

Fica aqui o abraço fraternal e caloroso de todos os fun-
cionários da Capital da Amizade – Umuarama – Paraná,

Raul V. Zanchett Junior,
Gerente da Filial de Umuarama (PR)

Bom dia senhor Urubatan,
Parabéns pela reportagem concedida à Rede Globo

com inserção no Jornal Nacional.
Tal reportagem demonstrou muito bem como nosso

papel de transportadora de abrangência nacional é
importante para os negócios do Brasil.

Sendo isso,
Atenciosamente,

Raul V. Zanchett Junior,
Gerente da filial de Umuarama (PR)

Prezado Senhor Urubatan,
Todos aqui na filial de Umuarama ficam ávidos e

ansiosos por receber as novas edições da revista
Braspress News, para acompanhar a consistente evolu-
ção e a rápida ampliação de tamanha empresa no cená-
rio de transportes do Brasil – a nossa Braspress.

Edições essas com qualidade incomparável, nas
quais os conteúdos das reportagens, as fotos e os desta-
ques ganham forma de uma maneira surpreendente,
sendo que a diagramação e a edição dos assuntos pro-
porcionam uma leitura fácil e prazerosa, pois, desde o
papel até a chegada da revista aos clientes, tudo é meti-
culosamente cuidado, assim como tudo o que temos e
fazemos em tão grandiosa empresa.

Temos, aqui a oportunidade de ver grandes amigos
e companheiros de trabalho em suas respectivas unida-
des, espalhados por esse Brasil de dimensões continen-
tais, onde, senão pessoalmente, pelo menos matamos a
saudade e tambémmostramos aos clientes o tamanho e
a velocidade das nossas realizações.

Parabéns! Um grande abraço de todos da capital da
amizade,

Raul V. Zanchett Junior,
Gerente da filial de Umuarama (PR)
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MENSAGENS E MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS

Prezado Urubatan Helou,
Surpreende-nos o corriqueiro papel da Braspress

como termômetro do cenário econômico da nossa
região, sempre buscando sua expansão e consolidação
no setor de entregas.

Entendemos o sucesso dessa Organização quando
interpretamos as oportunas palavras publicadas na
seção “Opinião”, da edição de nº 20 desta publicação, ao
mesmo tempo em que gradativamente conhecemos a
visionária e pioneira gestão do Grupo H&P.

Dessa forma, tornamos notória nossa admiração e
orgulho por contribuirmos com o pioneirismo da filial
de Vitória, dentre as demais, disponibilizando serviços
que destacam o papel sustentável proposto pela refe-
rida filial, fruto da implantação do projeto de aprovei-
tamento total e funcional de toda sua área física, onde
atuamos com o cultivo, seleção e distribuição periódi-
ca de hortaliças e leguminosas orgânicas aos seus
colaboradores.

Estamos certos que a produtiva e interativa contri-
buição da Efficienza Serviços, com a gestão de sucesso
conduzida pelo Sr. Paulo Pacheco e equipe frente a filial
de Vitória da Braspress Transportes Urgentes, se espelha

no empreendedorismo do Senhor Urubatan Helou,
quando percebemos seu crescente e incomparável
desempenho em nossa região e em âmbito nacional.

Sentimo-nos imensamente orgulhosos e prestigia-
dos em contribuir com o sucesso do Grupo H&P.

André S. Oliveira,
Divisão Administrativa da Efficienza Serviços,

Vitória (ES)

Bom dia.
Gostaria de novamente passar este e-mail de agra-

decimento.
Na última sexta-feira, dia 5 de outubro de 2012, com-

pletei dois anos à frente do CAOB Tamboré.
Graças à confiança dos senhores no meu trabalho,

estou mais um ano à frente dessa importante unidade,
que tem os melhores clientes da empresa de que tenho
um orgulho enorme de ser o gerente.

Tenho uma satisfação enorme com o meu trabalho
nessa unidade e também de fazer parte da família
Braspress por tantos anos.

Senhor Urubatan e Senhor Luiz Carlos, não tenho
palavras para agradecer por tudo que representa, para
mim, fazer parte desta família.

Em 1998, fui chamado para entrevista por quatro
empresas, sendo umas delas a Braspress. E até hoje, agra-
deço a Deus e a Nossa Senhora por ter escolhido a
Braspress para ser entrevistado, pois me fizeram tomar a
decisão correta em escolher esta maravilhosa empresa,
onde tenho uma satisfação enorme de fazer parte.

Em meu nome e em de toda a minha família, só
tenho a dizer uma palavra com muita alegria: obrigado!

Um fortíssimo abraço,

Silvio Célio Biscaro,
Gerente do CAOB - Centro de Apoio

Operacional Braspress – Tamboré,
Barueri (SP)

Urubatan, quero te parabenizar pelo sucesso e forma
de gerir suas empresas. Fiquei maravilhado com a sua
visualização na TV a nível nacional.

Aqui permanecemos à sua disposição.

Abraços,

Facundo,
Facundo Imobiliária

Caro Giuseppe, boa tarde.
Gostaria de particularmente agradecê-lo pela visita

marcante feita ontem à unidade de Brasília, que, apesar
de rápida, foi proporcionalmente profícua, esclarecedo-
ra e, sem dúvida alguma enriquecedora a todos nós.

Àquele clima organizacional que o Senhor achou
muito bom ao final da noite de ontem, quando observou

Cartas

Querido Urubatan,

Recebi o livro Braspress: 35 anos
E que saudade enorme daquelas pessoas que nos acompanharam

no início e que ajudaram a compor essa história.
Lendo e relendo algumas partes, vejo você como um daqueles

raros cometas que cortam o céu a cada cem anos. Vai demorar algum
tempo para surgir alguém tão obstinado, tão audacioso e que a cada
dia desafie a si próprio, seduzindo a todos com suas ideias inovadoras.

Você conseguiu, sim, conservar a memória da Braspress que é rica
em valores humanos. E por, reconhecê-los, somou a esses valores todos
os investimentos, resultando, assim nessa gigante do transporte.

O que também o enaltece foi saber preservar como uma joia rara
esse amigo irmão, que é discreto, porém sempre cauteloso e atento;
esse grande Milton Petri que, além de sensato e competente, mostra
habilidade, conhecimento e sabedoria em horas inesperadas e em
situações adversas.

O depoimento de todos deixa claro o valor da grande escola da
qual fizemos parte.

Obrigada por me deixar participar por tantos anos desse seu
grandioso “sonho que caminha, que evolui e não para”.

Um abraço com afeto,

Romilda Ramos,
Gerente de Coleta, São Paulo (SP)
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Caro Urubatan, nem sei se ainda se lembra de mim, da Gristec.

A última vez que nos vimos foi no KM 53 da Castelo Branco, no
restaurante Português.

Estivemos juntos em algumas reuniões do SETCESP.
Há tempos que toda vez que vejo um dos seus carros na rua quero

parabenizá-lo pela forma ousada e vitoriosa que conduz a Braspress.
Quando anunciou a 100ª filial, o 1000º veículo, etc.

Logo que vi um dos seus carros com uma mulher ao volante, achei
isso inovador, e era mesmo. Pensei, mais uma ideia genial do
Urubatan, vou escrever à ele cumprimentando-o. Mas o dia a dia da
gente é tão corrido que acabamos não tendo tempo de fazer tudo o
que desejamos. Hoje resolvi comentar tudo de uma vez, e afirmar que
é de homens assim que o mundo e o Brasil precisa. Pessoas que
“fazem acontecer”.

Um forte abraço,

Cyro Buonavoglia,
Diretoria Administrativa/Financeira

Buonny Projetos e Serviços,
São Paulo (SP)

Senhor Urubatan,
Bom dia. O motivo é somente para informar que a

Jéssica da Braspress News, já falou comigo sobre a foto
do meu casamento e a matéria.

Eu respondi às perguntas por e-mail; ela as refinou e
disse que irá mandar uma cópia para o Senhor aprovar e
sair na revista.

Quero dizer que em mim é só felicidade; que o
Senhor continue sendo essa pessoa simples que é.
Isso faz do Senhor um grande homem, admirado por
todos.

Mais uma vez, obrigado por fazer parte da sua equipe.

Saudações,

Hernane Vieira de Farias,
Motorista Agregado de Goiânia (GO)

Caro Pepe,
Li atentamente sua “carta aberta” divulgada na

Revista Braspress News edição JAN/FEV/MARÇO 2013.
Profunda e corajosa. Profunda pois descreve

detalhes de quem realmente vive a empresa, vive e
acredita. Corajosa porque rasga elogios ao grande
líder Urubatan o que com certeza poderia ser mal
interpretado.

Riquíssimo texto, muito bem escrito e com a clareza
necessária a seu entendimento.

Abandonar o imprestável e acolher a novidade, sem
hesitar. Não é santo, nem perfeito: é um homem do
mundo que, como pouco sabe agir na justa medida das
circunstâncias.

Show de texto.
Parabéns.

Sérgio Casagrande de Oliveira,
Vice Presidente do Grupo Apisul,

São Paulo (SP)

Caro Urubatan,
A Braspress News a cada trimestre se apresenta com

mais conteúdo e qualidade.
A pujança da unidade em Santa Maria é algo louvá-

vel, dando ao Rio Grande do Sul, minha terra, um valor
muito grandioso, que ela lhes retorne tudo o que foi pla-
nejado e idealizado.

Assuntos de relevância atual, informação, depoi-
mentos e acima de tudo a visão clara de uma grande
empresa, de uma grande equipe e a certeza cada vez
maior de que o trabalho e o comprometimento de todos
resulta no sucesso de uma empresa.

Show de revista!

Sérgio Casagrande de Oliveira,
Vice Presidente do Grupo Apisul,

São Paulo (SP)

Caro Urubatan,
Parabéns pela reportagem estampada na revista

Negócios e Transportes. Muito bom o seu conteúdo, no

qual se pode observar a grandeza da Braspress e a quali-
dade das pessoas que a fazem.

Sérgio Casagrande de Oliveira,
Vice Presidente do Grupo Apisul,

São Paulo (SP)

Caro Giuseppe,
Maravilhoso o conteúdo da entrevista concedida.

Sua mensagem sobre comprometimento e responsabili-
dade foi extremamente correta e apropriada.

A César o que é de César... Muito bom o seu“gancho”.

Parabéns.

Sérgio Casagrande de Oliveira,
Vice Presidente do Grupo Apisul,

São Paulo (SP)

Senhor Urubatan,
Boa Noite!
Tive a oportunidade de visitar as novas instalações

da Braspress em Campo Grande e não poderia deixar de
parabenizá-lo pelo belíssimo prédio. Um presente para a
nossa cidade.

Parabéns.
Atenciosamente,

Carlos H. Trivellato
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Senhor Urubatan / Denise.
É com muita satisfação que venho através deste e-

mail, agradecer a vocês o envio das revistas da
Braspress, onde consta a visita da nossa turma do
curso de Tecnologia em Logística. Fiquei imensamen-
te feliz com a consideração para conosco e posso afir-
mar a vocês que todos que receberam a revista fica-
ram muito satisfeitos e teceram vários elogios à quali-
dade da revista e principalmente à preocupação com
a qualidade dos serviços prestados pela Braspress.

Em meu nome e em nome dos professores, gosta-
ria de dizer a vocês do fundo do coração que ficamos
imensamente felizes e gostaríamos de convidá-los a
nos fazer uma visita assim que for possível, para que
possamos mostrar-lhes as nossas instalações e quem
sabe nos proferir uma palestra para que possamos
aprender ainda mais com a Braspress.

Muito Obrigado.

Atenciosamente,

Nelson Valentim da Silva Filho,
Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia do Triângulo Mineiro,
Uberlândia (MG)

Senhor Urubatan,
Em primeiro lugar, gostaria muito de lhe agrade-

cer pela oportunidade que nos foi dada pelo Senhor e
pela sua equipe, através da Senhora Rejane e do
Senhor Gentil, que nos proporcionaram uma manhã
agradabilíssima em outubro, quando nós do curso de
Tecnologia em Logística do IFTM, Instituto Federal do
Triângulo Mineiro, estivemos na Braspress e pudemos
acompanhar de perto, toda a tecnologia e toda a
grandiosidade da empresa.

Gostaria de lhe pedir que se possível nos fosse
enviada as fotos da visita, para que pudéssemos juntar
aos documentos preparatórios para o reconhecimen-
to do curso, o que deverá ocorrer em março de 2013.
A equipe do MEC, deverá vir ao IFTM e temos que
apresentar vários documentos, inclusive algumas visi-
tas e trabalhos de campos realizados.

Gostaria ainda de parabenizá-lo por ter em sua
equipe pessoas como a Senhora Rejane e o Senhor
Gentil que nos receberam de forma primorosa e aco-
lhedora. Tenho muito orgulho em ter feito parte da
sua equipe por quatro anos.

Desejo a todos um ano novo repleto de paz e que
Deus esteja com todos sempre.

Atenciosamente,

Nelson Valentim da Silva Filho,
Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia do Triângulo Mineiro,
Uberlândia (MG)

Senhor Urubatan, Senhor Petri.

É para mim um motivo de grande alegria, poder
fazer parte desta empresa.

Pude ver agora pelo o site na revista online minha
história e a da Braspress, e é muito gratificante receber
isto principalmente partindo do Sr.

Será guardada por mim como um troféu, para que
aqueles que não acreditavam em nós possa ver que
DEUS é vivo, e que administrar como o Sr, é um dom de
Deus.

E se cumpriu a profecia, que uma irmã me disse que
dentre poucos dias Deus ia abrir uma porta de emprego
para mim, e ao passar dos dias eu entrei na BRASPRESS.

E tem um provérbio que diz: a porta que Deus abre
ninguém fecha, muitos nesses anos tentaram, mas de
todos DEUS tem me livrado.

Não tenho palavras de agradecimento, mas vou
estar colocando sempre seu nome nas minhas orações.

Que Deus o abençoe grandemente.

De seu amigo e agregado com muito orgulho,

Hernane Vieira de Farias,
Motorista Agregado de Goiânia (GO)

Cartas

Senhor Urubatan,

Gostaria em meu nome, em nome do IFTM – Instituto Federal de
Educação e Tecnologia do Triângulo mineiro, e dos alunos do curso de
Logística, de lhe agradecer imensamente pela recepção que tivemos
em visita à Braspress no último dia 20 de outubro de 2012, quando
fomos recebidos pelo Senhor Gentil e pela Senhora Rejane, que nos
proporcionaram uma abertura para a ampliação dos nossos conheci-
mentos e quando pudemos constatar o quanto a sua empresa é gran-
de; e mais do que isso: o quanto a Braspress é a empresa que merece
ser líder de mercado, o quanto a Braspress é preocupada com as
questões sociais e o quanto a Braspress é o espelho do Senhor, que é
líder dessa equipe maravilhosa.

Já tive a oportunidade de fazer parte da sua equipe por quatro
anos na filial de Uberlândia e volto a destacar que, mais do que traba-
lhar na Braspress, tenho orgulho de ter feito parte dessa equipe tão
competente e tão comprometida.

Muito obrigado por tudo e que Deus possa sempre derramar bên-
çãos sobre o Senhor e toda a sua equipe.

Atenciosamente,

Nelson Valentim da Silva Filho,
Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia do Triângulo Mineiro, Uberlândia (MG)



Urubatan

Que orgulho receber o livro da Braspress com sua história, que é
grande exemplo para todos os brasileiros como eu!

Que maravilha ler e sentir o sucesso de uma empresa com esta
linda trajetória de lutas, batalhas onde o lema é “vencer ou vencer”!

Ânimo sempre foi a palavra de ordem e por isso temos que ao ver
todas as fotos, lendo os textos, noto que não há idade para você e Petri.

Parabéns aos dois que fazem a Braspress cada vez mais próspera
e especial!

Quando vejo um caminhão passar, tenho imenso carinho, e sinto
toda equipe que formaram muito orgulhosos por trabalhar com
vocês.

O sucesso é de uma equipe de excelência que vocês formaram
“corpo a corpo” com determinação, garra e alegria por trabalhar com
vocês.

Muito orgulhosa por conhecer pessoa incrível como você, admirá-
vel, focado e surpreendente!

Jovialidade só se consegue desta forma!
Parabéns por estar fazendo da Braspress uma empresa sólida,

cada vez mais jovem como você é, na forma de pensar e realizar, junto
com grande parceiro como Petri!

Parabéns, homens de sucesso.

Bya Barros

Cartas

Senhor Urubatan,

Bom dia,
Ontem a noite repassei em casa um vídeo de uma

palestra feita pelo Senhor em 2010 para a COMJOVEM,
onde falava sobre o mercado do TRC, sua história e as
condições do nosso país, revi alguns conceitos que me
tornaram o profissional que sou hoje e constatei que
suas previsões de mercado e da situação do nosso país
se concretizaram e continuam se concretizando, confor-
me vossa previsão feita há dois anos.

Não é do meu feitio ocupar o tempo dos empresá-
rios de sucesso tomando-lhes o tempo tecendo elogios,
no entanto, no período que trabalhei na Braspress apren-
di a ser o profissional que sou hoje, que entre tropeços e
acertos, fui capaz de colher os frutos do aprendizado tão
generosamente cedido pelo senhor e pela sua Diretoria
e com isso levar o desenvolvimento por onde passei,
pelo que lhe sou muito grato!

Não tenho a pretensão dentre tantos colabora-
dores que se recorde da minha pessoa, mas, aprendi
que as pessoas que nos fazem engrandecer devem
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ser sempre lembradas e homenageadas enquanto
podemos fazê-lo, e não me perdoaria se hoje eu não
lhe agradecesse por tudo que o senhor e a sua
empresa significaram na minha vida e na minha car-
reira, portanto:

Muito obrigado por ser o mestre neste aprendizado
que me mostrou que tudo é possível para os homens
que trabalham comdireção e afinco em busca domelhor
para si e para os seus.

Sinceramente,

Cleiton Fabio Bento

Bom dia, Senhor Urubatan.
Foi commuito orgulho e satisfação que inauguramos

nosso novo Hub, em Santa Maria, no dia 29 de outubro.
Com a presença de nosso Diretor Regional, Senhor

Waldir Gerardi, o gerente e colega de Novo Hamburgo,
Senhor Cezar Fristh, coroaram ainda mais nossa entra-
da neste que já é considerado um dos mais importan-
tes centros de distribuição do país, e que trará suma
importância ao desenvolvimento do Rio Grande do Sul
e ao restante do país; um referencial para a diminuição
de emprazamentos e desenvolvimento de nossos
negócios.

Quero agradecer a oportunidade de participar de
todo o processo, acompanhamento e execução dessa
excelente obra. O prédio ficou maravilhoso; temos rece-
bido grandes elogios; ficou bonito mesmo.

Para sua apreciação seguem algumas fotos aéreas
que consegui com um amigo da base aérea, num sobre-
voo de helicóptero ontem à tarde; ele já me enviou as
fotos. Quero justificar que foi uma gentileza desse meu
amigo; não há nenhuma intenção de sobrepor todo o tra-
balho do setor de marketing comandado pela Senhora
Isabela. Inclusive, estamos nos preparando para nossas
fotos aéreas e terrestres no dias 4 e 5 de novembro.

Aproveito e respeitosamente quero oferecer um
convite ao senhor, para que, se possível, na sua visita à
nossa filial, venha conhecer a Base Aérea de Santa Maria.
Consegui o convite direcionado ao senhor. A visitação
engloba visita aos órgãos de Controle de Tráfego Aéreo,
acesso aos aviões de caça AMA (A1) da Força Aérea,
Simulador de Voo desses aviões e aos modernos heli-
cópteros UH-60 Black Hawk. Teremos o acompanha-
mento de um major aviador; será um grande prazer o
seu aceite.

Agradeço primeiramente a Deus, ao Senhor
Urubatan e a toda nossa diretoria por ter me proporcio-
nado um dos dias mais felizes da minha vida, realizando
um sonho de iniciar este grande projeto que foi e será de
grande importância à nossa empresa.

Fico lisonjeado por estar à frente desta filial; minha
equipe agradece por sermos servos desta grande
Organização, e faremos o nosso máximo para proporcio-
nar o retorno esperado a este importante grupo. Metas
para crescermos, atingirmos o sucesso serão lançadas, e
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faremos nosso melhor. Somos gratos pela confiança
depositada e pela responsabilidade!

Obrigado, umgrande abraço e aguardamos sua visita!

Atenciosamente,

Adalberto Rigotti,
Gerente da filial de Santa Maria (RS)

Obrigado família Braspress por tudo, pelo cartão pre-
sente deNatal. Obrigadopelo anoque trabalhamos juntos.
Pois cooperar é um ato superior a inteligência humana.

Atenciosamente,

Edenildo David da Silva,
Belo Horizonte (MG)

Senhor Urubatan e equipe,
Agradecemos a atenção e desejamos muita saúde,

sucesso e alegria neste ano que se inicia !!

Boas Festas !!

Grande Abraço,

Nilza Vaz Guimarães,
Editora do Jornal Bahia Transporte,

Salvador (BA)

Bom dia Eduardo,

Quero agradecer pela ajuda no episódio de ontem.
No fim, fiquei mais feliz pela atitude demonstrada do
que pela resolução do problema em si.

Obrigado por acreditar que dá sim para sair do“lugar
comum” e fazer acontecer. Quem dera nosso país fosse
mais povoado de pessoas com esse tipo de atitude
exemplar.

Problemas podem e irão acontecer, mas é preciso
querer resolver.

Fiz conforme suas palavras e deixei seu contato com
os responsáveis pelo depto de vendas. Caso seja real-
mente necessário, eles irão contatá-lo futuramente.

OBS: me esforcei para encontrar na internet o email
de seus superiores e do depto de marketing mas não
encontrei.

Estou copiando o email que encontrei da revista
Braspress na esperança que eles possam fazer isso por
mim, fazendo com que atitudes como a sua possam ser
enaltecidas e copiadas dentro da Braspress.

Atenciosamente,

Henrique Yoshimura,
Depto Comercial/Marketing Steelbras,

Presidente Prudente (SP)

Ilmo. Sr.
Urubatan Helou – Diretor-Presidente da Braspress
O Sindicato da Indústria de Calçados de Uberlândia

através desta, agradece pelo apoio no evento 4º FEIRA-

Estimado Urubatan,

Em nome do LIDE, gostaria de agradecer o seu apoio e presença
no SEMINÁRIO LIDE LOGÍSTICA, com Bernardo Figueiredo, Presidente
da EPL. Obrigado também pelo presente que você gentilmente ofere-
ceu aos participantes.

Um grande abraço e até breve!

João Doria Jr.,
Presidente do Grupo Doria, São Paulo (SP)

MODA – Calçados, Acessórios e Vestuário – Outono
Inverno 2013.

Sua presença foi de grande importância e funda-
mental para o sucesso do nosso evento.

Obrigado,

César Cunha Campos,
Presidente do Sindicalçados – Sindicato
da Indústria de Calçados de Uberlândia

Uberlândia (MG)

Senhor Urubatan
Senhor Petri

Boa noite,
É com grande satisfação que recebo um exemplar do

livro 35 anos da história Braspress, ao folhear suas pági-
nas, somos remetidos as lembranças, como meu primei-
ro contato com a Matriz isso em 2000 no prédio da
Sublimação, 33 e outras tantas passagens boas
(Datapress, Sorter, etc.), vivenciadas nestes últimos 13
anos; quanta transformação, crescimento e pujança em
uma empresa tão nova, gostaria de expressar aqui omeu
orgulho de também fazer parte desta história.

Que Deus continue abençoando esta empresa, aos
senhores e também nossos valorosos diretores.

Um grande abraço!!

Moacir Ferri,
Gerente da filial de Cascável (PR)

Querido Amigo Urubatan,
Parabéns pela inauguração do novo HUB em Santa

Maria, Rio Grande do Sul.
Você merece o crescimento, e o sucesso que vem

obtendo.

Afetuoso abraço,

João Doria Jr.,
Presidente do Grupo Doria, São Paulo (SP)
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Você e a Braspress são um exemplo vivo do
empreendedorismo brasileiro e fonte de inspiração para
mim e para muitos que tiveram o privilégio de te conhe-
cer, fazer negócios e conviver com você.

Numa rápida leitura, constatei que o livro tem a sua
marca: um ritmo frenético de empreendedorismo aliado
à uma visão macro econômica e política, sensibilidade
humanitária e bom humor.

Parabéns novamente, você tem todo o direito de se
orgulhar dessa sua maravilhosa obra empresarial.

Por favor, estenda meus cumprimentos ao Petri e à
diretoria da Braspress.

Modestamente, sinto também orgulho em afirmar
que a Omnilink faz parte dessa história, pois nossa parce-
ria com a Braspress contará 12 anos em breve.

Desde o projeto inédito do rastreador via rádio VHF
emmeados de 2001, aprendemos e evoluímos com você
e com a Braspress, que sempre foi um parceiro especial
para a Ominilink e para a Zatix.

Como todo casamento, a relação entre nossas
empresas tevemomentos críticos e felizes, altos e baixos,
mas segue solidamente fundamentada no respeito,
transparência e benefício mútuo.

Vamos em frente, conte conosco para explorarmos
juntos novas oportunidades de emprego de tecnologia
de ponta na gestão da frota Braspress.

Um forte abraço do amigo,

Cilineu J P Nunes,
Presidente da Zatix Tecnologia AS,

São Paulo (SP)

Olá Urubatan,
Acuso o recebimento das edições da Revista

Braspress News abril/maio/junho/2012 e julho/agosto/
setembro/2012. Obrigado!

Carlos Emílio Jung,
Siqueira Castro Advogados, Brasília (DF)

Olá Urubatan,
Obrigado pela revista Braspress News. Parabéns pela

inauguração do HUB de Santa Maria e Centro de
Atendimento ao Motorista “Basil de Barros”. Esse centro
de atendimento constitui um grande avanço, pois deve-
rá elevar o nível de satisfação interna, além de acarretar
maior segurança nas viagens.

Cordialmente,

Carlos Emílio Jung,
Siqueira Castro Advogados, Brasília (DF)

Boa tarde Senhor Urubatan
O muito obrigado por lembrar da minha pessoa, fico

feliz em receber o seu livro de comemoração de 35 anos
de vida da sua conceituada empresa.

Um abraço com muito respeito,

Antonio Carlos de Oliveira,
Air Tiger, São Paulo (SP)

Senhor Urubatan / Senhor Petri,

Bom dia!
Confesso que fiquei emocionada ao receber o livro

“Braspress 35 anos”, que conta a trajetória desta
Companhia, desde a sua criação até os dias atuais. Com
muito orgulho posso dizer que faço parte desta equipe
há 30 anos, e tenho certeza de que as pessoas que che-
garam junto comigo entendem o sentimento que tenho.
Testemunhamos muitos altos e baixos e muitas dificul-
dades, o que tornam ainda mais prazeroso o sentimento
de vitória que sentimos quando percebemos o lugar que
a Braspress ocupa hoje no cenário nacional, resultado de
muita garra e competência dos seus gestores.

Parabéns Senhor Urubatan e Senhor Petri, vocês são
exemplos de grandes empresários.

Sinto-me hoje uma pessoa realizada, pois pude
aprender muito com os Senhores. E, consequentemente,
utilizar este aprendizado naminha vida profissional, con-
tribuindo para o sucesso desta empresa.

Agradeço a Deus e a minha família por me permiti-
rem esta realização pessoal. Agradeço à Braspress por
me permitir esta realização profissional.

Tania Regina Moura,
Supervisora Administrativa – Financeira,

Rio de Janeiro (RJ)

Senhor Urubatan / Senhor Petri
Quero agradecer ao Senhores o livro que recebi

onde conta a história da Braspress, fico muito feliz por
fazer parte dessa história e dessa família. Dos 35 anos já
são 23 anos de Braspress, 7 dele representados pelo meu
pai e 16 que represento e vou representar sempre.

Obrigado,

Vinicius Alves Martins,
Gerente de Suporte, São Paulo (SP)

Obrigado caro Urubatan, sempre um amigão
Que está abrigado no meu velho coração,
Que ainda é capaz de chorar de alegria
E assim mandar para longe toda a nostalgia.

Fiquei feliz quando li na sua bela revista,
Sua inteligente e propícia manifestação,
Que empolgou sua equipe com a emoção
De quem é bem reconhecido pelo patrão.

Desde o dia em que nós nos conhecemos
Uma sincera amizade nos uniu, nos enlaçou.
De tal maneira que jamais nos aborrecemos

Com nada, nem mesmo com toda a inveja
Dos que a têm, pelo sucesso da Braspress,
Porque, caro amigo, sua empresa é nota dez!

Ary Rocha
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Estimados Senhor Urubatan e Senhor Petri,

Caro Amigo,
Em primeiro lugar gostaria de parabenizá-lo pela inusitada home-

nagem feita por um sindicato representante dos colaboradores a um
empresário !

Em segundo lugar caso esse seja um convite, estarei lá.
Um forte abraço,

Manoel Sousa Lima Junior,
Presidente do SETCESP - Sindicato das
Empresas de Transporte de Carga de

São Paulo e Região

Prezado Urubatan, bom dia.
Fiquei muito lisonjeado com a reportagem da revis-

ta “Braspress News”, edição nº 22, onde registra a justa
homenagem do SINDLOG – Sindicato dos Empregados
em Escritórios de Empresas de Transportes Rodoviários
de Cargas Secas e Molhadas, Cargas Pesadas e Logísticas
emTransportes de São Paulo e Itapecerica da Serra, a sua
pessoa, que muito fez e continua fazendo pelo setor de
transporte.

Meus sinceros agradecimentos pelamenção aminha
pessoa na revista.

Atenciosamente,

Manoel Sousa Lima Junior,
Presidente do SETCESP - Sindicato das Empresas
de Transporte de Carga de São Paulo e Região

Prezado Urubatan,
Li na integra a edição 22 da revista Braspress News e

quero parabenizar pela excelente qualidade das maté-
rias registrando cada detalhe do sucesso da sua empre-
sa, hoje referencia na “Logística Last Miles”.

Mas, se me permite, quero lhe fazer algumas suges-
tões:

• Criar uma seção de “Cases de Sucesso”, na qual se
descreve o lado técnico da solução que a Braspress criou
para seu cliente;

• Criar uma seção de“Entrevistas”com pessoas exter-
nas ao Grupo (clientes, autoridades, especialistas);

• Criar uma seção técnica sobre: tecnologia, gestão
de processos, qualidade, etc.

Assim, além de atender seu objetivo mercadológico,
a revista passa a ser uma fonte e leitura para estudantes
e entrantes na área (seus futuros clientes).

E por final, parabéns pelos 35 anos da empresa. E
aqui vai mais uma sugestão (que já cansei de pedir para
alguns amigos do TRC), escrever um livro da sua trajetó-
ria de sucesso. O Brasil é muito pobre nesse tipo de lite-
ratura e portanto nossos jovens acabam só aprendendo
com os americanos (e ressalte-se que a maioria não
espera morrer para deixar seu legado de inspiração).

Forte abraço,

J.G. Vantine,
Consultoria Vantine, São Paulo (SP)

Pepe, agradeço pelo recebimento do exemplar do
livro em questão. É lindo e gostoso de ler.

Sinto prazer e respeito empoder acompanhar o cresci-
mento maravilhoso e sustentável da Braspress. Sempre
que ver ououvir o nomeBraspress será commuito carinho.

Parabénsaosproprietários, seus filhos, diretores easpes-
soas chaves que fizeram a Braspress durante seus 35 anos.

Grande abraço.

Tadeu Martignon,
Microservice, São Paulo (SP)

Pepe, acabei de ler a Carta em questão na publicação
da revista Braspress News de número 22. Genial.
Interessante suas colocações e muito gostoso de ler.

Não convivo com Urubatan como você e nem por
tanto tempo, mas, o que você relata sobre ele é como eu
o imagino. Tive o privilégio de nos últimos meses convi-
ver um pouco mais de perto com Urubatan e nunca vi
uma pessoa com uma força interior tão grande quanto à
dele, é impressionante.

Grande abraço e parabéns pelo artigo.

Tadeu Martignon,
Microservice, São Paulo (SP)

Fala Uruba!
Obrigado pelo envio do livro dos 35 anos da

Braspress!
Muito bacana ver a imensa obra que você, Petri e

equipe ergueram e que agora com Junior e Tayo conti-
nua sempre crescendo!

Te desejo toda sorte, saúde e sucesso. De coração.

Do amigo de sempre,

Carlos Eduardo Pimenta de Souza

Olá Urubatan,
Agradeço pelo livro comemorativo de 35 anos da

Braspress.
Parabéns!!

Cartas
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Prezado Urubatan,
Recebi o livro que traduz a história da sua empresa.
Meus parabéns a você e toda sua equipe.
Estendo a minha admiração pelo seu espírito

empreendedor, que demonstra os elevados princípios
que norteiam na disposição de editar essa obra. Pois
além do fator econômico, peculiar a uma empresa,
amplia seus horizontes, buscando espaço para a divulga-
ção dos valores e da sua luta.

Compartilho com você, desejando que a luz do
sucesso continue brilhando em seu caminho.

Aproveito para enviar-lhe o Livro da História do
Transportador Mineiro.

Forte abraço,

Afonso Moreira de Sousa,
Minas Goiás Transportes, Belo Horizonte (MG)

Boa tarde.
Confesso que fiquei surpreso e feliz por encontrar a

referência à cidadezinha de Santa Maria do Salto em
Minas Gerais logo na apresentação do livro de 35 anos
da Braspress porque, apesar de não estar explícito, essa
história passa pela filial Teófilo Otoni, a mais recente a ser
inaugurada naquela época. Tínhamos pouco mais de
dois meses de funcionamento e atendemos a cidade de
Santa Maria do Salto.

Muito bompoder fazer parte dessa história de sucesso.

Carlos Magno,
Encarregado Administrativo Financeiro,

da filial de Teófilo Otoni (MG)

Boa tarde Senhor Urubatan e Senhor Petri,
A cada dia que passa percebemos que quem não

cresce e não valoriza essa empresa chamada BRASPRESS
é realmente quem não quer. Quantas dificuldades
enfrentadas (desvalorização da moda, plano Collor, troca
de moeda, divida bancária de 200% total do faturamen-
to e etc) e hoje podemos dizer sem soma de dúvidas que
somos privilegiados em poder desfrutar de tudo isso que
o senhor juntamente com Senhor Petri nos proporcio-
nou, nós gestores temos a missão fácil de multiplicar
todo esse crescimento explorando ao máximo todas as
ferramentas disponibilizadas visando a conquista de
todo o mercado que pertence a BTU.

Desculpa pela liberdade em dizer: Quantos queijos
jogamos fora? Sem dizer da história dos perfumes
(Senhor Petri).

Irei completar 6 anos de grupo (Air Minas e
Braspress), comecei quando tinha 21 anos e meu apren-
dizado profissional devo a Braspress e claro aosmeus pro-
fessores Senhor Urubatan (quando assumi a gerência de
Uberaba me transmitiu muita segurança e privilegiou
com muitos conselhos), Senhor Petri, nossa Diretoria e a
Senhora Carla Mendonça Regional-TM. O trabalho sério,
digno, honesto e humilde é omínimo que podemos retri-
buir e obrigatório para qualquer colaborador. Quando
crescemos não quer dizer que foi mérito nosso e sim
devemos avaliar a velocidade que a empresa cresce.

Vender Braspress se tornou uma tarefa fácil, por for-
necer estruturas que facilitam nossa comercialização.

Não medirei esforços para continuar trabalhando
com muita dedicação no qual tenho muito orgulho e
prazer em dizer que amo a Braspress.

Temos que aplaudir todos os dias, sempre acreditando
em Deus visando sempre o progresso de nossa Braspress.

Do fundo do meu coração, “Parabéns pela história” e
muito obrigado por proporcionar tudo isso.

Com carinho,

Luiz Alberto Abreu,
Gerente da filial de Uberaba (MG)

Boa tarde.
Senhora Denise,
Informo o recebimento dos dois livros destinados a

minha pessoa. Sendo que um dos livros ficará na filial.
Anexo segue os protocolos. Os originais seguiram

por malote.
Aproveito o momento, para dizer o quão gratificante

foi receber este exemplar de uma das mais belas histó-
rias empresariais do nosso país. Irei lê-lo commuita satis-
fação e maiormente, por fazer parte, mesmo que há
pouco tempo, de um pedaço dessa história.

Obrigado.

Atenciosamente,

Daniel Andrade,
Gerente da filial de Mossoró (RN)

Giuseppe Lumare Jr

Prezado Senhor,
Agradeço pela amabilidade do ilustrativo presente

“Braspress 35 anos – 1977/2012” – que conta a trajetória
de sucesso dessa notável operadora logística.

A linha do tempo descreve as grandes realizações
desse período, o que faz supor que os próximos 35 anos
serão ainda mais pródigos.

Parabéns!

Vicente Donini,
Presidente do Conselho de
Administração Marisol S.A.

Caro amigo Urubatan,

Agradeço o envio do exemplar do livro contando a trajetória dos
35 anos de sucesso da Braspress e aproveito para parabenizá-lo, dese-
jando cada vez mais sucesso.

Abraço,

Oswaldo Dias de Castro,
Grupo Arex, São Paulo (SP)
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Caro amigo Urubatan, um abraço.
Recebi a ótima e bem elaborada revista “Braspress-

News”. Obrigado pela gentileza. A entrevista nela publi-
cada me parece que tem um dedinho de um grande
amigo que se mantém oculto, acertei? De qualquer
maneira obrigado caro amigo Urubatan.

Não sei o que é orgulho, pois desde criança aprendi a
ser humilde, mas confesso que fiquei feliz, muito feliz! Aos
93 anos de idade, regra geral, as pessoas já não são lembra-
das e têm como companheiro o ostracismo; por isso, caro
Urubatan, vocême fezmuito feliz, mais uma vez: obrigado.

Você, sem ter nenhuma culpa, me criou um proble-
ma, tenho 3 filhos, 8 netos, 4 bisnetos com mais de 18
anos e apenas um com apenas 3 aninhos. Muitos deles
vão querer a revista: eis o problema!

Você tem condições de me ajudar, pelo menos em
parte? Mas não quero lhe dar prejuízo, terei prazer em
arcar com o custo. Desde já a minha gratidão.

Favor transmitir a sua equipe, osmeus parabéns pelo
excelente trabalho; a revista está ótima!

Bem, caro Urubatan, que Deus o abençoe e a todas
as pessoas que ama.

Com amizade e carinho,

Aristóteles de Carvalho Rocha,
(Rochinha/ex-presidente do SETCESP-

Sindicato das Empresas de Transporte de Carga
de São Paulo e Região), São Paulo (SP)

Prezado Senhor Urubatan.
Lembro-me do dia em que estive em São Paulo

para fazer a entrevista para Gerencia da filial de
Chapecó, eu já era funcionário da Braspress na filial de
Blumenau (Assessor Comercial) tinha ouvido falar do
Senhor antes mesmo de ingressar nesta companhia

através de meu antigo patrão o qual participou de
alguns encontros com V.Sa. e nestes dizia ele; mais uma
vez tive a oportunidade de ouvir o HOMEM (já era um
“case” de sucesso no ramo de transportes) falar, pois
bem; eu em São Paulo para fazer a entrevista, foi um
misto de curiosidade e ansiedade, ali estava meu futu-
ro aos 26 anos de idade, era naquele dia e foi naquele
dia que comecei a engrandecer-me como pessoa e pro-
fissional, muito obrigado pela oportunidade a mim
confiada, hoje 4 anos depois aqui estou fazendo parte
desta história, recebi o livro o qual agradeço imensa-
mente e quando li o anexo senti ainda mais minha res-
ponsabilidade como profissional e a confiança em mim
depositada.

35 anos de sucesso. Parabéns.

Respeitosamente,

Elecson Martins,
Gerente da filial de Chapecó (SC)

Bom dia!
Quero expressar meu humilde mas sincero parabéns

para o Senhor Urubatan pelo livro de 35 anos da
Braspress, pois todos sabemos que a Braspress vai além
de ser uma empresa, ela é a continuidade de nosso lar,
pois através de um sonho a muito tempo atrás de um
homem chamado Urubatan Helou foi dado a oportuni-
dade não somente para ele mas para todos os que acre-
ditam que um sonho pode se tornar realidade, basta tra-
balhar muito e acreditar, temos que cuidar dela como
cuidaríamos de nossa própria família.

Muito obrigado e parabéns pelo livro 35 anos.

Atenciosamente,

Djair dos Santos,
Assistente Administrativo Financeiro,

Filial de Umuarama (PR)

Denise,
Bom dia!

Recebi ontem, o livro da Braspress e fiquei encantada!
Umaedição tão cuidadosa ehistórias boasde ler e ver regis-
tradas. A quem devo dirigir para agradecer. Fará parte de
nosso acervo, aqui, no SETCEMG – Sindicato das Empresas
de Transportes de Carga do Estado deMinas Gerais.

Gostaria de agradecê-la, em particular, pela recep-
ção e colaboração para as filmagens de nosso vídeo ins-
titucional.

Um grande abraço,

Helena Costa,
Imprensa SETCEMG, Belo Horizonte (MG)

Cartas

Caro Urubatan, um abraço.

Recebi as revistas e agradeço-lhe pela gentileza, pois vou dar uma
a cada membro da família e tenho certeza de que ficarão felizes.

Brigadão!

Carinhosamente,

Aristóteles de Carvalho Rocha,
(Rochinha/ex-presidente do SETCESP-

Sindicato das Empresas de Transporte de Carga
de São Paulo e Região), São Paulo (SP)



BRASPRESS News - 103

Tive acesso ao mesmo através da versão digital da
revista ‘Braspress News’.

Mais uma vez é a Braspress fazendo a sua “lição de
casa”e conquistando diferencial importante no mercado.

Um forte abraço do amigo,

Fabiano da Silva Rocha,
Gerente da Ativa Logística de Juiz de Fora,

Juiz de Fora (MG)

Boa tarde Senhor Urubatan,
Fiquei extremamente feliz por receber o livro que

conta a história de 35 anos da Braspress.
Mas do que um livro, é a trajetória de uma família e

de uma empresa de sucesso cujos valores são inestimá-
veis. Fica aqui o meumuito obrigado por permitir que eu
faça parte dessa caminhada.

Um abraço,

Fernanda Travassos,
Analista de DP, São Paulo (SP)

Denise:
Segue abaixo a sua solicitação e agradeça o senhor

Urubatan pelo livro e sentimos-nos muito honrado.
Denise, tem um ditado que diz: “Promessa é dívida”,

lembre o senhor Urubatan que ele me prometeu um São
Francisco de Assis confeccionado em tecido e estou no
aguardo.

Atenciosamente,

Sergio Gama,
Negócios Corporativos,

Ourinhos (SP)

Caríssimo e grande amigo Urubatan,
Fruto de sua costumeira atenção e bondade, recebi o

livro sobre os 35 anos da Braspress.
É uma obra simplesmente maravilhosa, que marca

seus passos como grande empreendedor.
Ficará, com toda certeza, guardado num lugar espe-

cial em meu escritório.
Transmita meus parabéns, também, ao amigoMilton

Petri e a seus filhos, que fazem parte dessa trajetória de
sucesso da Braspress.

Parabéns e um forte abraço.
Do amigo de sempre,

Rui C. Alves, Araras (SP)

Prezado Giuseppe Coimbra,
Gostaria de comentar que é impressionante como

uma empresa deste porte tem uma organização impecá-
vel, tanto no âmbito operacional como profissional.
Acompanhando de perto, pude entender como é possí-
vel manter uma estrutura sólida por tantos anos, sem
ofuscar a marca e o que ela representa.

Quero sinceramente parabenizar a você e a todos os
profissionais que tem o privilégio de integrar esta equipe
e que fazem sua parte para que isso continue sendo pos-

sível. Aproveito também para agradecer pelo aprendiza-
do que me proporcionaram.

Atenciosamente,

Claudia Meneghetti Traldi,
Gerente de Seguro de Transportes
da Disconal Corretora de Seguros,

São Paulo (SP)

Bom dia, prezados.
Hoje dia 02/05 a filial de Caxias do Sul está de ani-

versário completando 10 anos de atividades, trans-
portando as encomendas da serra gaúcha e região
com a competência e rapidez que só a Braspress tem,
junto a este evento temos dois funcionários comple-
tando o mesmo tempo de empresa, o Solimar
(Encarregado Operacional) e a Simone (Supervisora
Comercial). Para que esta importante data não passe
em branco, mandei fazer um bolo para junto à todos
os funcionários e colaboradores da empresa possam
sentir o quanto é importante a participação de cada
um no crescimento da filial de Caxias do Sul, pois
acredito que cada um que pela Braspress passou dei-
xou um pouquinho de si e levou consigo um pouco
do azul e do laranja desta empresa que nos dá orgu-
lho em fazer parte. Portanto agradeço os que por
aqui passaram dando a sua contribuição, e principal-
mente aos que estão aqui hoje ajudando a escrever a
história desta bela empresa; e como diz o nosso que-
rido Presidente Urubatan Helou: “A Braspress é feita
de pessoas e assim deve continuar”.

Obrigada Braspress! Parabéns e sucesso à todos nós!
Grande abraço,

Deize Bitencourt,
Gerente da filial de Caxias do Sul

Caro Urubatan,
Gostaria de parabenizar os colaboradores, gestores e

especialmente você e seu sócio Milton Domingos Petri
pela obra empresarial que foi criada. É um legado de
sucesso empresarial, de superação e, com certeza, de
muita abnegação para que esse exemplo de empresa
fosse criado. Imagino que o apoio dos familiares, esposas
e filhos tem sido fundamental para eternizar esse desafio
que foi ter criado, no Brasil, uma empresa de referência
nacional e de primeira linha nos transportes e logística. A

Prezado Senhor Urubatan,

Gostaria de agradecer pelo presente que recebi e pelo documen-
tário com a história dos 35 anos da Braspress.

Mais uma vez agradeço e fico à disposição.
Atenciosamente,

César Alberto Ferreira,
Diretor Presidente daWurth,

Cotia (SP)
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Querido Amigo Urubatan,

Quero cumprimentá-lo pela inauguração da 110ª filial da
Braspress, localizada em Linhares/ES.

Tomei conhecimento de mais este feito do Amigo e fiquei muito
feliz, pois nos dias de hoje é muito difícil encontrar um empresário
competente e brilhante e ainda podermos chamá-lo de Amigo, e
neste caso sou um privilegiado, pois você me permitiu isso.

Continuo em Juiz de Fora e quando você puder nos brindar com
uma visita, a nossa fábrica mineira, será um enorme prazer recebê-lo.

Um forte abraço,

Euclydes Ghedin Coelho,
Mercedes-Benz do Brasil Ltda.,

Juiz de Fora (MG)

Prezado Senhor Urubatan,
Venho através deste, agradecer o envio do material

biográfico da Braspress. Parabenizo a iniciativa de um
feito com tamanha magnitude, pois, possibilitou ter
maios conhecimento dos caminhos trilhados entre suces-
so, dificuldades e a notória prosperidade reconhecida
pelo patamar de grandeza que ocupa no mercado atual.

Tendo em minhas mãos o conhecimento sobre o
desenvolvimento da empresa apesar do pouco tempo
“de casa”, me sinto orgulhoso em saber que a Braspress,
primou pela preocupação com todos os seus colabora-
dores na preservação de seu bem estar e principalmen-
te, estimular o seu crescimento profissional.

Estes 35 anos refletem em tempos atuais a maturida-
de, perseverança e o espírito empreendedor presente em
seus diretores para lidarem comosmais diversos desafios.

Aguardamos ansiosos pelo exemplar de 70 anos da
Braspress, em que as páginas sejam repletas de histórias
de grandes conquistas e de significativo crescmento.

Cordialmente,

José Ricardo Gonçalves,
Gerente da filial de Patos de Minas (MG)

Prezado Senhor Urubatan e Senhor Milton Petri,
bom dia,

Gostaria de agradecer o livro Braspress 35 anos que
recebi na filial, ontem em casa com minha esposa e
filhos a mesma do jantar pudemos ler as “bem humora-
das” histórias descritas e nos divertimos com boas risa-
das, principalmente naquelas sobre o transporte do
cachorro e também do carregamento de perfumes.

Estou há 31 anos exclusivamente na vida do
transporte e já nestes mais de três anos na Braspress
tenho orgulho e hoje muita satisfação de ter esta
oportunidade de fazer parte de uma empresa que
sabe fazer a diferença no mercado. É como um misté-
rio da Braspress “ser diferente e fazer a diferença”, exa-
tamente como os diretores comentaram no livro, real-
mente a Braspress tem muito das personalidades dos
senhores.

Honestamente o meu muito obrigado!

Iágo Guedes,
Gerente da filial de João Pessoa (PB)

Senhor Urubatan e Petri,
Parabéns pela bela história de vida hoje eternizada

para nós colaboradores através deste lindo livro.
Agradeço o envio do exemplar será guardado com

muito carinho.

Um forte abraço,

Marcos Rocha,
Gerente Regional Nordeste

Bom dia Senhor Urubatan e Senhor Petri,
Gostaria de agradecer pelo envio do Livro da trajetó-

ria dos 35 anos da Braspress. Parabéns pelo bom gosto
da apresentação do livro, bem como da história, trajetó-
ria e depoimentos.

Grato,

Mivaldo Menezes,
Gerente da filial de Santos

Prezado amigo Urubatan,
É com grande satisfação que venho parabenizá-lo

pelos seus 62 anos bem vividos e venho agradecer a
obra literária a qual recebi e que veio para contribuir e
enriquecer muito nossa vivencia nos negócios.

É muito bom ter um amigo como você, motivo de
orgulho e que nos instrui e orienta em nossa trajetória.

Um grande abraço,

Muito sucesso!

André Fernando Rossetti,
Anápolis (GO)

Prezado Senhor Urubatan, boa noite!
Venho através deste, parabenizá-lo pelo belíssi-

mo HUB inaugurado em Santa Maria (RS), região pro-
missora e de localização estratégica neste belo esta-
do do RS.

Cartas
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minha visita e do Senhor César Campos (SINDICALÇADOS)
a Braspress. Sentimos-nos imensamente gratos pelo aco-
lhimento e simpatia. Esperamos estreitar nosso relaciona-
mento visando sempre o compromisso com o crescimen-
to e desenvolvimento de soluções para propiciarmos um
ambiente cada vez melhor para investir e viver. Aproveito
a oportunidade para disponibilizar o apoio da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico e Turismo e convidá-lo
para visitar nosso Centro Administrativo.

Conte sempre comigo!
Cordialmente,

Paulo Romes Junqueira,
Secretário Municipal de

Desenvolvimento Econômico e Turismo,
Uberlândia (MG)

Senhor Gerente,
Para conhecimento de Vossa Senhoria, estamos

enviando cópia da Moção de Aplausos Nº 095/2012, de
autoria do Vereador Edson Oliveira Maciel, aprovada por
unanimidade nesta Casa Legislativa, na Sessão Ordinária
realizada no dia 07/12/2012.

Cordialmente,

Regivaldo Coriolano da Silva,
Presidente da Câmara Municipal

de Paulo Afonso,
Paulo Afonso (BA)

Excelentíssimo Senhor,
Com meus cordiais cumprimentos, venho até a sua

presença acusar o recebimento e agradecer pelo
exemplar de sua publicação “Braspress 35 Anos” onde
narra em detalhes, a saga da construção, com muito
ideal, suor e dedicação, dessa que é uma empresa con-
solidadamente firmada como referência no setor em
que atua.

Quero parabenizar pela iniciativa e enaltecer todo
esse ideário que resultou nessa comemoração significa-
tiva. Um exemplo a ser seguido por empresas e
empreendedores de todo o Brasil.

Que o sucesso de agora se multiplique por muitos e
muitos anos e que a sua energia espiritual, como bom
exemplo, contagie a força produtiva e de serviços de
todos os quadrantes deste país continente.

Vida longa às obras e aos seus autores, é omeu dese-
jo sincero.

Atenciosamente,

José Police Neto,
Vereador da Câmara Municipal

de São Paulo (SP)

Urubatan Helou,
Chegou às minhas mãos o livro que conta a história

vitoriosa dos primeiros 35 anos da Braspress.
Obrigado, pois é uma oportunidade para conhecer

como nasceu e evoluiu uma das mais importante e res-
peitadas transportadoras do País. Nasceu de uma opor-

tunidade, como li, e evoluiu pela ousadia, perseverança e
competência, como mostram as páginas do livro.
Sucesso para os próximos anos.

Abraço,

Jaime Alves,
Programa Pé na Estrada,

São Paulo (SP)

Grande Pepe,
Foi com enorme simpatia que recebemos os exem-

plares do Livro Braspress 35 anos.
Teremos uma leitura agradável com certeza e conte

com nossa parceria no futuro.

Um forte abraço,

Pedro Rodrigues dos Santos, Gerente
Administrativo de Vendas da TDB,

São Paulo (SP)

Senhor Urubatan,
Quero expressar a minha felicidade de receber esse

maravilhoso presente do senhor.
Tenho imenso orgulho e satisfação em poder fazer

parte dessa maravilhosa empresa.
Como o Senhor sabe vim de uma outra grande

empresa que foi uma escola, mas a grande faculdade é a
Braspress.

Senhor Urubatan, tenho muita admiração pelo
Senhor, pela postura de mestre que consegue tocar no
coração de cada colaborador nos seus discursos.

Conte sempre comigo, com a minha honestidade,
profissionalismo e lealdade.

Um grande abraço, fica com Deus.

Antonio Eduardo,
Gerente da filial de Araraquara (SP)

Prezado Senhor Helou,

Folheei o livro dos 35 anos da Braspress. Lhe felicito pelo que foi
construído em 35 anos, e pelo que o livro conseguiu capturar de emo-
ção e orgulho. Ainda lerei o livro com mais calma.

Agradeço a inclusão da Toledo em seu livro na página 83. A Braspress
foi a primeira a acreditar com paixão na cubagem e pesagem, e se tornou
uma ótima parceira da Toledo. Muito obrigado.

Lendo sua Carta do Presidente, e vendo as fotos e alguns textos,
consegui sentir parte do seu orgulho pela Braspress. Felicito o Senhor
e sua equipe.

Um abraço,

Paulo Eric Haegler,
Diretoria da Toledo do Brasil,

São Paulo (SP)
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Caro Urubatan,

Gostaria de parabenizar os colaboradores, gestores e especial-
mente a você – Urubatan Helou e seu sócio Milton Domingos Petri –
pela a obra empresarial que foi criada. É um legado de sucesso
empresarial, superação e com certeza muita abnegação, para criar
esse exemplo de empresa. Imagino que o apoio dos familiares, espo-
sas e filhos, estão sendo fundamentais para a eternizarão desse desa-
fio que foi criar no Brasil uma empresa referencia nacional nos trans-
portes e logísticas de primeira linha. A grandeza de uma empresa está
fundamentada no talento do seu empreendedor e na sua capacidade
de se cercar de colaboradores motivados, participativos e principal-
mente comprometidos, então a eles meus parabéns também, 35 anos
de sucesso e competência.

Sinceramente,
Seu admirador, que o toma como exemplo profissional e pessoal.

Eustaquio Sirolli,
Mercedes-Benz do Brasil Ltda.,
São Bernardo dos Campos (SP)

grandeza de uma empresa está fundamentada no talen-
to de seu empreendedor e em sua capacidade de se cer-
car de colaboradores motivados, participativos e, princi-
palmente, comprometidos. Então, meus parabéns a eles,
também, pelos 35 anos de sucesso e competência.

Sinceramente, seu admirador, que o toma como
exemplo profissional e pessoal.

Eustaquio Sirolli,
Mercedes-Benz do Brasil Ltda.,
São Bernardo do Campo (SP)

Amigo Urubatan,
Essas palavras gostaria de tê-las propagadas in per-

son,mas fica a simples reverencia ao bravo, determinado e
positivamente obsessivo amigo e empresário benchmark!

Gostaria de tê-lo conhecido antes, mas o destino
assim não o permitiu, então sinceramente saiba da
minha admiração pela sua capacidade oratória, equacio-
namento de ideias e lógica, simpatia e educação.

Resultado: Sucesso e prazer pela vida!
Abraços,

Eustaquio Sirolli,
Mercedes-Benz do Brasil Ltda.,
São Bernardo dos Campos (SP)

Bom dia Senhor Paulo,
Gostaria de agradecer em nome do SENAC – Serviço

NacionaldeAprendizagemComercial -Brusquepelaatenção
e cordialidadedada aos nossos alunosda turmade Logística.

Estenda nossos agradecimentos a toda sua equipe.
Atenciosamente,

Gerusa Henriques,
Analista de Educação Profissional do SENAC –

Serviço Nacional de Aprendizagem - ,
Brusque (SC)

Caro Senhor Urubatan Helou,
Quero agradecer em nome da Revista TranspoData a

sua atenção em nos conceder uma entrevista com exce-
lente conteúdo para os nossos leitores sobre as lutas e
entraves do setor de transportes que precisam de solu-
ções e de planejamento eficiente.

Atrasamos um pouco a entrega da publicação, devi-
do a realização do Seminário sobre a Indústria de
Transportes que fizemos em Caxias do Sul, antes de
ontem, dia 21 de maio, o qual gostaria que o senhor
acompanhasse em nosso site, porque obtivemos um
resultado significativo para todo o setor de transportes
de cara e de passageiros.

Mais uma vez, somos gratos por sua participação.
Saudações,

Maria Alice Guedes,
São Paulo (SP)

Amigo Urubatan, boa tarde.
Recebemos o histórico do sucesso da Braspress, é

um exemplo para todos nós, mas somente vocês e sua
família sabem o quanto se dedicou, transpirou, sofreu e
etc para chegar o dia de se escrever este que disse ser
um breve histórico e como foi breve só o tempo passou
rápido demais em nossas vidas.

Ao amigo que continue com esta força motivadora
do sucesso e seja sempre feliz com as suas realizações.

Desejamos que a nova unidade de Bauru seja inau-
gurada em breve e fique tão grande o sucesso e o movi-
mento, que o espaço seja pequeno rapidinho.

Um grande abraço do amigo,

Geraldo Killer

Amigo Urubatan,
Agradeço a deferência.
Recebi o seu livro e ali pude constatar a grandeza de

sua obra.
Grande abraço e o desejo de que ela continue cada

vez melhor.

Vanderlei Macris, Deputado Federal,
Brasília (DF)

Prezado Senhor Urubatan,
Gostaria de agradecer-lhe pela receptividade durante
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Prezado Urubatan, boa tarde.
Foi realmente um presente receber o livro dos 35 anos da

Braspress. História que inspira a todos que empreendem diariamente.
Sinceramente, tem sido um prazer desenvolver o projeto de capa-

citação com o time de vocês. Em especial as conversas e conduções
com o Luiz.

Fica fácil compreender a trajetória da empresa. Parabéns pela fun-
dação e pela perpetuação. E obrigado por deixar com que nossas
empresas participem de um pouco desta história.

Cordial abraço,

Rodrigo Paiva, Diretor do Instituto IOB,
Campinas (SP)

Boa tarde, Prezado Cláudio!
Gostaríamos que fosse repassado os nossos agrade-

cimentos, em especial ao valoroso empresário Urubatan
Helou, bem como a todos os colaboradores que com-
põem a família Braspress, por nos terem agraciado com o
belíssimo livro que recebemos, contando a trajetória de
vossa conceituada empresa. A mensagem que o livro
passa, é a da luta épica de dirigentes e colaboradores de
uma empresa privada, travada no campo de batalha do
sistema econômico de um país do terceiro mundo, “hos-
til aos negócios”, como bem observou o eminente
Diretor Presidente Urubatan Helou. Como parceiros do
Grupo Braspress, comungamos do ideal apresentado na
referida obra, e fazemos votos para que a empresa, a
qual conhecemos pela Unidade locada de Ananin-
deua/PA, cujo excelente perfil em todos os sentidos, dis-
pensa apresentação, continue na rota ascendente de
sucesso que já vem obtendo.

Saudações,

Denise Paes, Davi Paes
e demais sócios da Sociedade Carisma Ltda.,

Ananindeua (PA)

Urubatan,
Recebi com alegria sua revista de inauguração da filial

Santa Maria. Um belo prédio, mas tenho convicção que o
de Novo Hamburgo será melhor ainda. Parabéns por mais
uma etapa vencida com sua liderança e empreendedoris-
mo, que lhe caracteriza. Espero ser convidado breve para
a inauguração da unidade Novo Hamburgo.

Saudações ao amigo,

Gilberto Cardoso,
Novo Hamburgo (RS)

Olá Senhor Urubatan e Senhor Luiz!
É com muito carinho que escrevo esta mensagem

para agradecer-lhes pelo presente: adorei receber o livro
da História da Braspress.

Aomesmo tempo quero parabenizá-lo pelo excelen-
te trabalho e pela história de sucesso, não só da corpora-
ção como de ambos.

Muitos dos colaboradores com quem tive a honra de
conviver e convivo ainda hoje, dada a nossa parceria, ins-
piram-se em vocês para dar continuidade aos processos
da Braspress e para dar vida aos seus próprios papéis pro-
fissionais e pessoais.

Vocês são homens de fibra e exemplos a serem
seguidos.

Um forte abraço,

Juliana Cruciani,
Gerente do Departamento de Produção do

Ampla Educação Integral,
Campinas (SP)

Boa tarde Edilene, o Rotary Club de Formosa, vem
de público agradecer o apoio nas entregas das cadeiras
de roda, realizada em Formosa/GO, a ajuda de vocês
nos fortalece muito, fizemos o agradecimento na rádio
AM1130 de Formosa e passei para o companheiro
Kassio do nosso Club a tarefa de conseguir cópia do
áudio do rádio e estaremos te encaminhando o mais
rápido possível.

Um abraço,

Vertinho de Oliveira,
Rotary Club de Curvelo,

Curvelo (MG)

Boa noite, Prezado Presidente e Diretores.
Em primeiro lugar queria agradecer a promoção pois

não é a qualquer momento e muito menos a toda hora
que recebemos, estou muito feliz e satisfeito profissio-
nalmente pelo momento que estou vivendo, efetiva-
mente os senhores não imaginam o valor que este ato
representa para a minha vida profissional.

A qual procurei pautar da melhor forma possível
sempre levando os princípios de comprometimento,
foco e lealdade como norte.

Em nome de toda a equipe do Rio Grande do Sul,
levantaremos um lema que esta estampado em nosso
hino rio-grandense “Que sirvam nossas façanhas de
modelo a toda terra”, queremos e vamos procurar deixar
como exemplos para as demais regiões deste nosso
maravilhoso Brasil, as ações, atitudes e resultados do
nosso estado.

Um forte abraço a todos.

Cezar Fritsch,
Gerente Regional do Rio Grande do Sul
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