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Dr. Mágino Alves Barbosa Filho,
Secretário de Segurança Pública
de São Paulo é homenageado

OUT/NOV/DEZ 2017

Curitiba recebe
Novo SORTER

SERVIÇO DE ENCOMENDAS RODOAÉREA

Encomendas Urgentes

EM ATÉ 36 HORAS
A AEROPRESS é uma empresa de
encomendas urgentes via RODOAÉREO
para todo o território nacional.
Equipes AEROPRESS especializadas
atuam nos principais aeroportos de todo
o país, garantindo agilidade e rapidez no
processo de embarque e desembarque
da sua encomenda.
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*Para cidades com operações de voos comerciais regulares,
em condições ideais para pousos e decolagens.

EDITORIAL

Somente no Planeta Azul realizamos investimentos de
R$ 260 milhões, que se justificaram pela criação de uma
infraestrutura e capacidade instalada para operarmos
360 mil volumes por dia com 200 carregamentos
simultâneos por hora, uma vez que o SORTER instalado é
o mais avançado tecnologicamente da América Latina e do
Hemisfério Sul.
Com esse equipamento, de 6.400 metros de extensão e
capacidade de 15 mil volumes por hora, estamos preparados
para nos mantermos na vanguarda da excelência em
transportes de encomendas para os próximos 20 anos.
Não é menos verdade que, no momento de extremada

M

recessão econômica pelo qual passa o País, se trata de uma

esmo considerando as enormes dificuldades e

empreitada concretizada com coragem, porém sobretudo

turbulências de 2016, conseguimos consolidar

com a convicção de que a retomada econômica é certa e

neste ano o maior projeto de nossa Companhia,

que a nossa Braspress está pronta para continuar operando

justamente quando completamos 40 anos de atividades:

com agilidade e excelência.

nosso megaprojeto e megacomplexo Planeta Azul, Hub

Tanto é assim que demos sequência aos nossos

situado em Guarulhos (SP), nas margens da rodovia

projetos e inauguramos o SORTER da filial de Curitiba

Presidente Dutra, com 230 mil m² de área total e 90 mil

(PR),

m² de construída.

transportadoras com 11 linhas de entrada e 36 de saída,

Por conta dessa busca constante pela inovação,
fomos pioneiros nesses 40 anos em diversos processos e

equipamento

de

1.250

metros

de

esteiras

além de termos adquirido 100 novos cavalos mecânicos
Man e 100 carretas Facchini.

ações: fomos a primeira empresa na utilização intensiva

Também temos muito o que comemorar: recebemos a

de tecnologia, a primeira a criar a própria área de

Medalha de Mérito da NTC & Logística, sendo reconhecidos

gerenciamento de riscos, a primeira a manter contato

pelos nossos pares; conquistamos o Prêmio Setorial de

de voz nos caminhões, a primeira a instalar sorteamento

Transportes da revista Época Negócios; somos Top do

automático de volumes com o SORTER – Sistema

Transporte 2017 pelas revistas Frota & Cia. e Logweb;

Automatizado de Distribuição de Encomendas, a primeira

ganhamos o Prêmio de Maior Transportador da Multi-Ar e

a utilizar a aferição de peso e aplicação de cubagem em

fomos homenageados pela Polícia Militar do Estado do Rio

toda a carga, a primeira a utilizar o desenvolvimento dos

de Janeiro e pela Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP).

próprios softwares e a primeira a adotar a rastreabilidade de

Importantes

temas

merecem

destaque

nesta

frota por GPRS, aliados a um competente direcionamento

edição, como nossas ações de Responsabilidade Social;

de vendas e boa estrutura de marketing.

comemorações do Dia da Mulher e do Motorista; Programa

Foram anos de muito trabalho, sacrifícios e dificuldades

do Sono, dedicado aos nossos motoristas; Campanha Maio

até nos transformarmos na única transportadora brasileira

Amarelo; e a inauguração do Cine Braspress e da Capela no

a operar capilarmente por seus próprios meios em todo o

Planeta Azul, entre outros.

território nacional – e, desde o ano passado, já na Argentina
e no Paraguai. Mas tenham certeza: continuamos focados e
confiantes no amanhã. E que venham os próximos 40 anos!

Boa leitura!
Urubatan Helou
Diretor Presidente do Grupo H&P

BRASPRESS NEWS
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PAULO VICENTE CALEFFI,
Tradicional líder gaúcho vai para a política

..........................................................................

Paulo Caleffi é Presidente da Fetransul – Federação das Empresas de Logística e Transporte de Cargas no Estado do Rio Grande do Sul

D

epois de lecionar por 14 anos na FERVI

Economia Regional e Urbana, Economia Brasileira e

– Faculdade de Economia da Região dos

Contemporânea e Análise Econômica. Além de Economia,

Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS), e de se

estudou Direito e fez pós-graduações em Marketing,

dedicar por 30 anos ao grupo de empresas Bertolini, Paulo

6

Pesquisa e Educação e Logística e Transporte.

Vicente Caleffi decide ingressar na política e candidatar-

Em 1987 foi convidado por Irani Bertolini a ingressar

se a deputado federal por seu Estado. Ele, atualmente, é

no grupo TBL – Transportes Bertolini Ltda, que ajudou

diretor de Gestão do grupo, e preside a ADB - Airship do

a expandir. Antes, foi secretário de Governo e de Obras

Brasil, a 21ª empresa Bertolini.

e Rodovias da Prefeitura de Bento Gonçalves e presidiu

Desde muito jovem, Caleffi tem mostrado liderança

a Casa das Artes da cidade. Em 1985 ajudou a fundar o

nos grupos em que atua: foi presidente do Diretório

SINDIBENTO, entidade patronal que agrega as empresas

Acadêmico das faculdades onde estudou Economia e

de transporte rodoviário de cargas de Bento Gonçalves, e

Direito e, como professor, presidiu a Associação dos

mais tarde participou da fundação de mais de oito dos 12

Docentes da FERVI. Ele foi também paraninfo de duas

sindicatos do Rio Grande do Sul. Na TBL, participou da

turmas de graduação em Economia às quais lecionou

criação de filiais nas principais capitais do Brasil.

BRASPRESS NEWS

BRASPRESS NEWS - O senhor pretende deixar
o grupo para se dedicar à política?
PAULO VICENTE CALEFFI - Sim, já fiz 70 anos e,
a partir de julho de 2018, quero me dedicar à candidatura
de deputado federal para representar a classe para a qual
sempre me dediquei.
BRASPRESS NEWS - O senhor se filiou a
qual partido?

BRASPRESS NEWS - O Rio Grande do Sul
tem tradição no transporte tanto na área
empresarial como entre os autônomos. A que o
senhor atribui isso?
PAULO VICENTE CALEFFI - O Estado foi
colonizado por imigrantes europeus que tinham famílias
numerosas e pouca terra. Então, nossos ancestrais
estimularam filhos e netos à prática de outras atividades,

PAULO VICENTE CALEFFI - Ainda não escolhi;

como transporte e restaurantes e à busca de novas áreas

tenho prazo, mas sei que não será de esquerda! Sou a favor

para explorar. Por isso há gaúchos espalhados por todas

da propriedade, da família e da preservação dos costumes.

as regiões do País, tanto na agricultura e na pecuária

O mais importante: eu defendo o trabalho. O cidadão tem

quanto no transporte e nas churrascarias e restaurantes.

que mostrar que pode se sustentar e pagar seus estudos.

BRASPRESS NEWS - Em termos associativos,

Depois terá um trabalho digno e bem remunerado. Vou

o Rio Grande do Sul também é bem estruturado?

procurar um partido que defenda estas minhas ideias.

PAULO VICENTE CALEFFI - Contando com

BRASPRESS NEWS - Vai deixar também as

12 sindicatos e a Federação Estadual, participamos da

entidades que o senhor preside, como FETRANSUL,

Diretoria da CNT e da ABTI – Associação Brasileira

SINDIBENTO e CIT – Câmara Interamericana de

de Transporte Internacional. Para divulgar novas

Transportes?

tecnologias e debater assuntos relativos ao setor de

PAULO VICENTE CALEFFI - Vou deixar a

cargas e passageiros, desenvolvemos a Transposul, feira

presidência da FETRANSUL, onde estou há mais de 12

de equipamentos e congresso que, em 2018, chega à 20.ª

anos e já tenho um substituto que se ofereceu para me

edição. A Transposul, criada em Bento Gonçalves, ganhou

suceder. Do SINDIBENTO sou vice-presidente e não

importância estadual e passou a ser realizada anualmente

preciso sair, assim como na CIT, onde sou secretário-

no Centro de Convenções da FIERGS – Federação das

geral e, pelo estatuto, não voto. Sou também diretor da

Indústrias do Rio Grande do Sul. Para comemorar os 20

CNT – Confederação Nacional do Transporte e vice-

anos, vamos levá-la de volta a Bento Gonçalves, em um

presidente do CIC – Centro de Indústria e Comércio de

novo centro de convenções.

Bento Gonçalves, cargos que posso manter.

BRASPRESS NEWS - Na presidência da ADB,
o senhor viaja com frequência a São Carlos (SP)?
PAULO VICENTE CALEFFI - Venho uma vez por
semana e fico dois dias. Meu escritório fica em Bento
Gonçalves, assim como a sede da FETRANSUL.
BRASPRESS NEWS - Como é a equipe da ADB
e o que já produz?
PAULO VICENTE CALEFFI - Temos dois hangares
com 56 pessoas, sendo 50 engenheiros aeronáuticos com
doutorado trabalhando no desenvolvimento de projetos,
protótipos e escola de pilotos. No Hangar 1 ainda temos
a fábrica de aeróstatos (equipamentos suspensos no ar e
presos por cabo) usados em vigilância patrimonial. No
Hangar 2 desenvolve-se a fabricação do dirigível que eu
chamo de “mais leve que o ar”.
BRASPRESS NEWS - Como surgiu a ideia na
Bertolini de produzir dirigíveis no Brasil?
PAULO VICENTE CALEFFI - As dificuldades de
transporte de cargas na Amazônia levaram a empresa
a pensar numa alternativa à navegação fluvial e ao
transporte aéreo. Inventado há mais de 100 anos, o

Paulo Caleffi será candidato a Deputado Federal

dirigível a hidrogênio foi abandonado como meio de
BRASPRESS NEWS
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transporte após o desenvolvimento dos aviões, mas
o mais leve que o ar continuou sendo fabricado nos
EUA, na Inglaterra, na Alemanha e na Rússia com gás
hélio, que é inerte. O Exército brasileiro se interessou
para fazer transporte de tropas e participou das visitas
técnicas a esses países. Procuramos alguns investidores
que participaram do começo do empreendimento. O
alto investimento e o longo prazo de recuperação foram
levando um a um a abandoná-lo. Em 2015, a Bertolini
incorporou 100% da empresa. Desde sua constituição, em
2005, já foram investidos R$ 200 milhões com recursos
próprios e de terceiros.
BRASPRESS NEWS - A empresa pretende
atrair novos sócios ou abrir o capital?
PAULO

VICENTE

CALEFFI

-

Em

junho

transformamos a empresa em sociedade anônima, mas
o capital ainda é fechado. Estamos discutindo opções
como IPO (oferta pública inicial), para a qual já temos

Paulo Caleffi está no quadro da Bertolini há 30 anos

interessados, inclusive do exterior.

aeróstato que produzimos dotado de alta tecnologia fez

BRASPRESS NEWS - A Bertolini tem fábrica

parte do esquema de segurança da Rio 2016. Instalado

de implementos rodoviários e estaleiro para

no Campo dos Afonsos, da Aeronáutica, ficou preso a

balsas e empurradores, além de portos próprios.

um cabo ligado a um veículo pesado, sendo operado

Agora é a vez do dirigível?

24h/dia pela equipe da ADB. Aprovado pelas forças

PAULO VICENTE CALEFFI - A Bertolini sempre

de segurança das Olimpíadas, o sistema de câmeras do

foi ousada e criativa. Por exemplo, desenvolveu carretas e

aeróstato tinha capacidade, por exemplo, de localizar um

embarcações com especificações técnicas para atender às

veículo a até 20 km de distância. Esse equipamento pode

condições operacionais da Amazônia. A balsa carenada,

vigiar grandes propriedades rurais. Produzimos também

por exemplo, reduziu em três dias a navegação entre

balões sinalizadores, esferas para publicidade e armazéns

Belém (PA) e Manaus (AM). Agora, cria um modal de

infláveis para grãos.

transporte e inaugura a terceira indústria de aviação
brasileira depois da Embraer e da Helibras. Com pouco

está pronto?

tempo de operação a ADB ficou entre as 55 melhores

PAULO VICENTE CALEFFI - Sim, o voo inaugural

das 2.300 empresas inscritas no Prêmio Nacional de

do ADB-3-X01 com capacidade para 12 toneladas de carga

Inovação de 2017 e entre as três de aviação, apesar da

ou cinco pessoas e muita tecnologia embarcada foi no dia

pouca experiência.

24 de julho passado. Essa unidade, depois de homologada

BRASPRESS NEWS - Quais as principais
aplicações do dirigível?

pela ANAC – Agência Nacional da Aviação Civil, deverá
ser utilizada com publicidade e será o primeiro construído

PAULO VICENTE CALEFFI - O principal é
o transporte de cargas – e não só no Brasil. China,
Rússia, Canadá, Austrália e países centro-africanos têm
demonstrado interesse. Esse veículo tem condições de
transportar cargas de grande volume e baixo peso, como

na América Latina. A produção em série deve se iniciar
em 2018.
BRASPRESS NEWS - Como o senhor resumiria
seu período de 30 anos na Bertolini?
PAULO

VICENTE

CALEFFI

-

De

grande

pás eólicas e cargas indivisíveis de grande peso. Pode

aprendizado. Sempre me dediquei ao transporte e tive a

ser usado também no transporte de pessoas em áreas

sorte de encontrar uma empresa e um empreendedor que

remotas. Enfim, é um recurso para regiões carentes de

acreditavam na inovação. Juntos, construímos empresas

infraestrutura ou de proteção ambiental.

que se posicionaram na vanguarda de suas atividades.

BRASPRESS

NEWS

-

Quais

outros

equipamentos serão contruídos pela ADB?
PAULO
8

BRASPRESS NEWS - O primeiro dirigível já

VICENTE

BRASPRESS NEWS

CALEFFI

-

O

primeiro

Pela Bertolini percorri todo o Brasil, e foi esse aprendizado
que procurei passar aos sindicatos e à federação: não será
o preço que nos diferencia, mas a qualidade.

Fundada há 20 anos a C&C fornece soluções avançadas
e inovadoras de infraestrutura de TI em seus Data
Centers (TIER III) e nos dos Clientes, além das soluções
Continuidade de Negócios, Migração Lógica, Provas de
Conceito e Desenvolvimento de Sistemas (SaaS) para
inovação de negócios

INFRAESTRUTURA

DATA CENTER

SERVIÇOS

SOLUÇÕES DE NEGÓCIO

•IBM Power AIX e Linux
•IBM Disk, Tape, SAN
•Lenovo Enterprise
•Riverbed
•Fortinet
•Vmware, Citrix,
MicroSoft, RedHat,
Oracle, Double-Take,
FalconStor, Scalix

•Hosting
•Private, Public,
Hybrid Cloud
•Disaster Recovery Site
•Backup em Storage

•Virtualização de
Servidores e Storage
•Business Continuity
•Banco de Dados
•SAP BASIS, HANA
•Performance
•Monitoração de infra
e aplicações
•Migração Lógica
•Bolha de Migração
•Provas de Conceito

•Desenvolvimento de
Sistemas para Inovação
de Negócios
•Alta Customização
•Contract Lifecycle
Management (CLM)

Matriz: (11) 5591-3592 - datacenter@cc.com.br
Av.Fagundes Filho, 191- Ed Dallas - 16º andar|Saúde, São Paulo/SP

Unidade 2: (62) 3087-5635
Av. Eurico Viana, 553 - 5º andar|Goiânia/GO

Unidade 1: (11) 2367-7558
Rua Cláudio Soares, 72 Cj 204|Pinheiros, São Paulo/SP

Unidade 3: (19) 3327-2311
BRASPRESS NEWS
Av. José Bonifácio Coutinho Nogueira, 214 - 6º andar | Campinas/SP
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Braspress inaugura novo
SORTER em Curitiba

O equipamento opera com capacidade de 140 volumes por minuto e 8.400 por hora

C

uritiba,

cidade

e precisas. Além de classificar os volumes, afere com

vanguardista por suas inovações urbanísticas e de

reconhecida

como

uma

exatidão o peso e a volumetria cúbica de todos os pacotes

cuidado com o meio ambiente, ganhou mais um

que por ele são processados.

motivo de orgulho com a inauguração do primeiro SORTER

Segundo Urubatan Helou, Diretor Presidente da

- Sistema Automatizado de Distribuição de Encomendas -

Braspress, o SORTER propicia muito mais velocidade na

na filial da Braspress, no dia 17 de abril passado.

distribuição para os bairros de Curitiba e também para

O equipamento, de 1.250 metros de esteiras

10

todo o País.

transportadoras, tem 11 linhas de entrada e 36 de saída,

“Com o SORTER, conseguimos carregar e descarregar

operando com capacidade de 140 volumes por minuto e

diversas carretas de forma simultânea, e o comércio

8.400 por hora, dinamiza ainda as operações para essa

de Curitiba está sendo abastecido antes das 11 horas”,

importante região do País, tornando-as mais rápidas

explicou ele.

BRASPRESS NEWS

Tayguara Helou, Presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região - SETCESP e Diretor de
Desenvolvimento e Novos Negócios da Braspress; Coronel Sérgio Luiz Malucelli, presidente da FETRANSPAR - Federação das Empresas
de Transporte de Cargas do Paraná; Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress; e Marcos Batistella, presidente do SETCEPAR
- Sindicato das Empresas de Transporte de Carga do Estado do Paraná, da esquerda para a direita

Originalmente, o SORTER estava locado na matriz da
Braspress, na Vila Guilherme, em São Paulo (SP).
“Como

ampliamos

nossa

matriz

e

realizamos

investimentos em um novo SORTER em Guarulhos (SP),

por estar representando os transportadores do Paraná.
Tenho certeza de que esse exemplo será partilhado por
muitos transportadores. Muito obrigado!”, destacou o
representante da entidade no evento.

decidimos transferir o antigo para Curitiba, importante

Também estiveram presentes na ocasião, Milton Petri

região para o transporte de encomendas”, acrescentou ele

(Diretor Vice-Presidente da Braspress) e demais Diretores

na inauguração do equipamento.

da Organização: Giuseppe Coimbra (Administrativo-

O Coronel Sérgio Luiz Malucelli, presidente da

Financeiro), Giuseppe Lumare Júnior (Comercial), Luiz

FETRANSPAR – Federação das Empresas de Transporte

Carlos Lopes (Operações), Tayguara Helou (presidente do

de Cargas do Estado do Paraná, acionou o start do

SETCESP - Sindicato das Empresas de Transportes de Carga

funcionamento do equipamento, representando todos os

de São Paulo e Região e Diretor de Desenvolvimento e Novos

transportadores do Estado paranaense.

Negócios da Braspress), além de Juliana Petri (Gerente

“De acordo com um ditado, o medo de perder não

Nacional de Automação), Marcos Battistella (presidente

pode ser maior que a alegria de vencer. Acho que a

do SETCEPAR – Sindicato das Empresas de Transporte

Braspress, na pessoa do nosso querido Urubatan e dos

de Carga do Estado do Paraná), Wanderley Costa (Gerente

demais diretores, é um claro exemplo de que a alegria de

Regional do Paraná), Valdemir José (Gerente de Curitiba) e

vencer supera qualquer tipo de obstáculo. Muito obrigado

vários clientes e colaboradores da filial.
BRASPRESS NEWS
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Equipamento Atualizado

Juliana Petri, Gerente Nacional de Automação, à esquerda; Coronel Sérgio Luiz Malucelli; Tayguara Helou; e Marcos Battistella, à direita. Atrás,
Luiz Carlos Lopes, Diretor Nacional de Operações

“Antes tínhamos uma velocidade de cerca de uma hora

negócios com empresas; fazemos com pessoas – pessoas

e meia para uma carreta. Recebemos de seis a sete carretas

essas que representam empresas. Sobre aquilo que

e, com uma hora e meia para seis/sete carretas, nós

você falou, Malucelli, do medo, da vitória, quero falar o

completaríamos a descarga e a consequente distribuição

seguinte: medo nós temos todo dia.

somente depois do almoço – ou seja, tínhamos que operar

Contamos com 6 mil funcionários, temos um país

com duas ondas: na primeira saía a frota, que depois

de uma hostilidade muito grande, mas quero falar o

voltava para a segunda operar.

seguinte: sempre que estamos com medo, continuamos

Agora

12

não;

agora

estamos

operando

esse

andando para a frente. Medo a gente tem que ter, mas

descarregamento de forma simultânea, de modo que

a gente não pode parar de andar, andar para a frente,

se possa processar de forma muito mais rápida. Dessa

sempre. Essas coisas que estão acontecendo no País são

maneira, todo o comércio de Curitiba já está sendo

transitórias. O País está se renovando, está trocando de

abastecido antes das 11 horas da manhã. Assim como

pena, de bico, assim como a águia para poder reviver”,

as indústrias de Curitiba, podem fazer com que suas

finalizou o Diretor Presidente da Braspress na ocasião.

produções sejam embarcadas no mesmo dia, sem

Com 8 filiais no Estado, a Braspress figura como a

necessidade de remanejamento nem de ação humana de

principal empresa no setor de encomendas urgentes

carga/descarga’’, explicou Urubatan Helou.

no Paraná, importando e expedindo milhares de

“Eu quero dizer uma coisa para vocês: nada disso

encomendas todos os dias para as diversas regiões do

funcionaria se nós não tivéssemos o nosso principal

País, através de sua malha de atendimento nacional (100%

ativo: nossa gente, que faz a diferença, ao lado de nossos

Brasil ), das linhas de transferências e das diversas rotas

clientes, que também fazem a diferença. Nós não fazemos

de distribuição dinâmica em todo o Estado.

BRASPRESS NEWS

Diferenciais ao Mercado

Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress, ao centro; Milton Petri, Diretor Vice-Presidente, à esquerda; e Juliana Petri, Gerente Nacional de
Automação, à direita

Adquirido em 2002, este equipamento operou
no Hub de São Paulo de 2004 até Junho/16,

portentosa região metropolitana, que agigantam o
Estado do Paraná e o Brasil.

quando a Braspress transferiu suas operações para

“Nos orgulhamos por privilegiar a cidade de

o maior e mais moderno Hub de encomendas do

Curitiba, aportando tecnologia para o transporte das

Brasil, conhecido como Planeta Azul.

Após ter

mercadorias de que a cidade tanto necessita, como

sido integralmente desmontado e transferido para

também para escoar aquilo que produz, por meio dos

Curitiba-PR, o equipamento que operou por mais de

nossos serviços e dos valores que representam, como

16 anos, modernizou-se após ter sofrido um retrofit,

uma das formas de retribuição à essa magnífica região

ganhando modificações importantes para ser operado

do Brasil”, declarou o Diretor de Operações Luiz

por mais tempo, diante de sua robustez e elevado nível

Carlos Lopes.

de disponibilidade em seu funcionamento.

A filial Braspress de Curitiba opera com mais

Destacada por ter um dos mais exigentes e

de 40 veículos, sua maioria vertical, distribuindo

conceituados modelos de comércio varejista no

diariamente mais de 2.500 entregas e mais de 400

Brasil e no mundo, Curitiba merece receber e

coletas.

expedir pelas mãos da Braspress, suas encomendas,

O

terminal

de

12.060

metros

quadrados

cujo processamento automatizado garante maior

disponibiliza 76 docas simultâneas de carga e descarga.

rapidez, segurança e confiabilidade de que estarão

Emprega, além disso, direta e indiretamente, 120

disponíveis aos seus destinatários no menor tempo

colaboradores na capital e mais 300 no Estado.

possível, e estes para abastecerem as necessidades

“Estamos convictos de que o Paraná e, em especial

de seus quase 2 milhões de habitantes, além de sua

Curitiba, continuarão crescendo e a Braspress está
BRASPRESS NEWS
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IMPORTANTE

preparada para atender suas demandas com total

diversas vantagens: aferição em movimento do peso

eficiência, já que opera com tecnologias avançadas,

e das dimensões dos volumes, redução dos índices

garante os serviços, com pontualidade e segurança,

de avarias e extravios, otimização da capacidade

tornando-a mais atrativa e desejada pelo mercado

produtiva homem/hora/esforço físico e aumento

e seus clientes. Embarcar tecnologia em nossas

substancial da capacidade de produção volume/m² do

operações, faz parte do DNA da Braspress”, enfatizou

armazém, entre outras”, destacou a Gerente Juliana.

o Diretor de Operações.

“Um dos grandes diferenciais da Organização é

Segundo Juliana Petri, Engenheira e Gerente

fazer melhor e mais rápido. A união de profissionais

Nacional de Automação, a Braspress trouxe para

extremamente qualificados e a tecnologia de ponta

a cidade mais populosa da região Sul um dos mais

fazem da Braspress a maior e melhor empresa de

modernos sistemas automatizados de distribuição de

transportes em seu segmento. Com este pensamento,

volumes do mundo!

seguimos na busca incessante de crescer em porte e

“Já existente nos Estados de São Paulo e Rio de

agilidade”, finalizou Juliana Petri, destacando ainda

Janeiro, agora o Paraná tem uma tecnologia que,

que o SORTER de Curitiba tem 105 motores e 230

em seu percurso, todo automatizado, possibilita

sensores.

Urubatan Helou, à esquerda, e Coronel Sérgio Luiz Malucelli, à direita, comemorando a inauguração do novo SORTER. Atrás, Giuseppe
Lumare Júnior, Diretor Comercial, à esquerda; e Giuseppe Coimbra, Diretor Administrativo-Financeiro, à direita
14
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40 ANOS DE MUITO TRABALHO

Braspress comemora 40 anos investindo
na compra de 100 caminhões

Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress; e Milton Petri, Diretor Vice-Presidente, da direita para a esquerda

M

esmo com a retração econômica que o

e 100 carretas Facchini”, afirmou Urubatan Helou,

Brasil vem enfrentando nos últimos dois

Diretor Presidente da Braspress.

anos, a Braspress continuou realizando

Fundada em 1.º de julho de 1977 por Urubatan

investimentos. Neste ano, em que a Companhia

Helou, a Braspress tornou-se a única transportadora

completa 40 anos de atividades, não tem sido diferente.

brasileira a operar capilarmente por seus próprios

“A alta dos juros, a escassez de crédito aliada a uma

meios em todo o território nacional – e também

CLT - Consolidação das Leis Trabalhistas - anacrônica

na Argentina e no Paraguai desde o ano passado. A

e a alta carga tributária, mostrando o cenário recessivo

companhia é pioneira na utilização de ferramentas

do País, não foram suficientes para nos impedir

de gestão e soluções, como sorteamento automático

de continuar investindo em nosso negócio. Assim,

de volumes, aferição de peso e aplicação de cubagem

implementamos este grande projeto no Complexo de

em toda a carga, desenvolvimento de seus próprios

Guarulhos – o Planeta Azul –, com investimentos de

softwares e rastreabilidade de todos os volumes

R$ 260 milhões, e mais recentemente R$ 30 milhões,

transportados através da adoção de um modelo próprio

com a aquisição de 100 novos cavalos mecânicos Man

de código de barras.
BRASPRESS NEWS
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40 ANOS DE MUITO TRABALHO

Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações; Tayguara Helou, presidente do SETCESP - Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de
São Paulo e Região e Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios da Braspress; Milton Petri, Diretor Vice-Presidente; Urubatan Helou,
Diretor Presidente da Braspress; Giuseppe Lumare Júnior, Diretor Comercial; Giuseppe Coimbra, Diretor Administrativo-Financeiro; e
Juliana Petri, Gerente Nacional de Automação, da direita para a esquerda

16

A constante busca pela inovação traz a marca

Tudo isso não seria possível sem o empenho de

direta da gestão de Urubatan Helou e dos demais

nossos colaboradores – Nossa Gente –, pois pode

membros da Diretoria, composta por Milton Petri,

parecer que começamos ontem, mas já se foram

Diretor Vice-Presidente e co-fundador; Giuseppe

40 anos de muitas dificuldades, muito trabalho e

Coimbra, Diretor Administrativo-Financeiro; Giuseppe

muita confiança no amanhã. Por isso, aproveito a

Lumare Júnior, Diretor Comercial; Luiz Carlos Lopes,

oportunidade para agradecer a todos os milhares

Diretor de Operações, e Tayguara Helou, Diretor de

de colaboradores que estão na Organização e os

Desenvolvimento e Novos Negócios.

que passaram por aqui ao longo desse período.

“Estamos sempre em busca de inovação e de

Como costumo dizer, feliz é o homem que pode

ferramentas que ajudem no dia a dia dos processos.

dizer ‘vou para o trabalho’ de manhã e ‘vou para

Por conta disso, acabamos sendo pioneiros em diversas

casa’ depois de um longo e exaustivo dia, para

ações, levando outras empresas pelo mesmo caminho.

encontrar a família. Assim é a vida, com sonhos,

Isso nos traz muita satisfação, pois precisamos continuar

objetivos e muita fé, foco e coragem”, finalizou

valorizando o TRC – Transporte Rodoviário de Cargas.

Urubatan Helou.
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Carlos Pavão, Vendedor da Concessionária Tietê; Carlos Rocca, Gerente de Vendas; João Hermann, Gerente de Marketing; Sérgio Pugliese, Gerente
Executivo da Regional São Paulo da Man Latin America; Carlos Tadeu Arruda, Gerente Geral da Concessionária Tietê; Ricardo Alouche, VicePresidente da Man Latin America; Milton Petri, Diretor Vice-Presidente da Braspress; Sérgio Comolatti, Presidente do Grupo Comolatti; Antonio
Cammarosano, Diretor de Vendas da Man Latin America; Roberto Cortes, Presidente da Man Latin America; Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações
da Braspress; Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress; Giuseppe Lumare Júnior, Diretor Comercial da Organização; Diego Comolatti, Sócio
da Concessionária Tietê; Giuseppe Coimbra, Diretor Administrativo-Financeiro da Braspress, da esquerda para a direita; Urubatan Helou Junior,
Diretor de Frota da Braspress; e Tayguara Helou, Presidente do SETCESP – Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de São Paulo e Região
e Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios da Braspress, agachados, da esquerda para a direita

Frota nova no mercado
As chaves dos primeiros caminhões VW Titan Tractor

Segundo Roberto Cortes, os modelos Constellation

foram entregues diretamente a Urubatan Helou por Roberto

19.330 adquiridos pela Braspress foram preparados

Cortes, presidente da Man Latin America, que esteve na

sob medida, com suspensão pneumática, cabine leito

Braspress no dia 24 de abril passado acompanhado por

de teto alto, segundo tanque de combustível, ar-

Ricardo Alouche, Vice-Presidente de Vendas, Marketing

condicionado e vidro elétrico, todos na cor azul, que

e Pós-Venda; Antonio Cammarosano, Diretor de Vendas;

marca os veículos da Companhia.

Sérgio Pugliese, Gerente Regional de São Paulo; Marcos

“A configuração é otimizada para a aplicação dos

Brito, Gerente de Comunicação; João Hermann, Gerente

veículos: com total conforto para o motorista agilizar

de Marketing; Carlos Rocca, Gerente de Vendas Especiais

suas entregas, que chegam no máximo a 15 toneladas,

Caminhões e também Sérgio Comolatti, Diego Comolatti,

mas também grande urgência, como exigem os clientes

Carlos Tadeu e Carlos Pavão, da Concessionária Tietê.

da Braspress”, destacou ele.

Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress; Roberto Cortes, presidente
da Man Latin America; Sérgio Comolatti, Presidente do Grupo Comolatti; e
Milton Petri, Diretor Vice-Presidente da Companhia, da esquerda para a direita

BRASPRESS NEWS
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EVENTO

Mágino Barbosa, Secretário de Segurança
Pública do Estado de São Paulo, recebe
homenagem da Braspress

Tayguara Helou; Mágino Alves Barbosa Filho; Urubatan Helou; e Milton Petri, da esquerda para a direita

M

ágino Alves Barbosa Filho, Secretário de

acompanhado pelo Coronel Joselito Sarmento Júnior,

Segurança Pública do Estado de São Paulo,

chefe da Assessoria Policial Militar da Secretaria de

visitou o Planeta Azul, em Guarulhos (SP),

Segurança Pública, foi também recebido por Milton

no dia 5 de julho passado, para receber das mãos de

Domingues Petri, Diretor Vice-Presidente; Tayguara

Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress, uma

Helou, Presidente do SETCESP – Sindicato das Empresas

placa em agradecimento ao seu incessante trabalho no

de Transportes de Carga de São Paulo e Região e

combate ao roubo de cargas no Estado e à revitalização do

também Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios

centro da cidade de São Paulo.

da Braspress; Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações,

Advogado formado pela PUC-SP, o Dr. Mágino foi
Subprocurador-Geral da Justiça do Estado de São Paulo,

Gerenciamento de Riscos.

chefe de gabinete da Procuradoria-Geral da Justiça,

Em seu discurso inicial, Urubatan Helou disse que o

membro do Conselho Superior do Ministério Público,

roubo de cargas não é um problema que atinge somente

Subsecretário de Segurança Pública do Estado de São

as empresas do setor de transporte rodoviário de cargas,

Paulo por duas vezes e, em maio de 2016, assumiu o cargo

mas sim todos os brasileiros.

de Secretário de Segurança Pública do Estado de São
Paulo, na gestão do Governador Geraldo Alckmin.
Com o auditório lotado, o Secretário Mágino,
18

e o Coronel Antonio Marin, Gerente Nacional de
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“É uma chaga nacional, que leva dos cofres da área
produtiva brasileira mais de R$ 1,5 bilhão e acaba, por sua
vez, irrigando todo tipo de delito em nosso País.

Antonio Marin; Luiz Carlos Lopes; Milton Petri; Urubatan Helou; Mágino Alves Barbosa Filho; e Tayguara Helou, da direita para a esquerda

O roubo de cargas alimenta o tráfico de drogas, o
contrabando de armas, proporciona concorrência desleal

empresa que não deve nada às maiores organizações
mundiais de transporte de mercadorias.

com outras mercadorias e, por conseguinte, deixa de

Se eu for à Califórnia ou a Tóquio, tenho certeza

ser uma preocupação apenas da Braspress e de outras

de que não encontrarei diferença alguma do ponto de

transportadoras brasileiras”, afirmou o Diretor Presidente

vista tecnológico”.

da Organização.
“Nesse cenário, Dr. Mágino é uma figura ímpar,
que acolheu o setor do transporte rodoviário de cargas

O Secretário ainda ressaltou que toda a grandeza da
Companhia seria impossível sem a dedicação e o empenho
de seus colaboradores.

com muito carinho, estando à frente da Secretaria de

“Não basta ter os caminhões mais modernos nem a

Segurança Pública, e jamais se omitiu de suas obrigações

mais avançada tecnologia. A ferramenta que colocamos

em defender os cidadãos.

atrás do volante ou à frente da tela do computador é a

No que concerne ao roubo de cargas, nunca tivemos

mais importante que temos.

tanta repercussão como agora, com o seu trabalho.

Sei disso, pois lido com 130 mil homens e mulheres

Prova disso é que pela primeira vez um Secretário

em nossas polícias e os vejo como uma grande família”,

de Segurança Pública visita uma transportadora”,

comentou o Dr. Mágino.

finalizou ele.
Em sua fala, o Dr. Mágino agradeceu a homenagem e
elogiou a estrutura do megacomplexo Planeta Azul.

Em termos de segurança, a autoridade também
prometeu oferecer o suporte necessário às operações
logísticas da Braspress.

“Estou, realmente, fascinado com o que vi aqui,

“Podem ter certeza de que irão encontrar, na figura

porque é difícil, para qualquer pessoa, imaginar que

do Secretário de Segurança Pública e em seu Secretário

exista no Brasil uma empresa como essa.

o apoio necessário para que o setor tenha tranquilidade

Fico também muito orgulhoso, como brasileiro e
paulista, por poder visitar as dependências de uma

para poder exercer a importante tarefa que tem em mãos”,
encerrou o Dr. Mágino.

Colaboradores assistiram à cerimônia
realizada no auditório do Planeta Azul

BRASPRESS NEWS
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COMEMORAÇÕES

Dia da Mulher e Dia do Motorista
são destaques na Braspress

As colaboradoras da filial do Rio de Janeiro, com a Gerente Patrícia Brandão

D

uas importantes datas não passaram em branco

de conscientizá-los da necessidade de os profissionais do

na Braspress neste ano: os colaboradores da

volante terem o merecido descanso e sono repousante,

Organização comemoraram o Dia da Mulher em

conforme mencionamos em detalhes numa reportagem

8 de março passado e o Dia do Motorista em 25 de julho
útimo.

Assim, o CAMB - Centro de Atendimento ao

Como tradicionalmente ocorre na Braspress, os

Motorista Braspress “Basil de Barros - passou também a

motoristas se reuniram para festejar seu dia, recebendo

realizar testes que detectam se os motoristas estão com os

da Diretoria a mensagem de que a Organização continua

reflexos em ordem para irem para as estradas, além dos

fazendo todos os esforços necessários para oferecer a

tradicionais exames médicos, que são realizados desde

melhor qualidade de vida ao maior ícone da atividade.

novembro de 2012.

Segundo Urubatan Helou, Diretor Presidente da

“Prevenir acidentes, bem como orientar e oferecer aos

Braspress, todos os investimentos de tempo e recursos

motoristas da Braspress as melhores condições para sua

em busca da melhor qualidade de vida do motorista

saúde e trabalho é nossa obrigação. Por isso inovamos

continuam sendo realizados para que exerça a atividade

agora com essa orientação, mas mantendo o kit lanche e

com responsabilidade.

outras ações para que todos os profissionais estejam 100%

“Neste ano, inovamos ao lançar o Programa do Sono,
voltado aos motoristas e seus familiares, com o objetivo
20

específica nesta edição”, afirmou Urubatan Helou.
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preparados para enfrentar as viagens e os riscos inerentes
à atividade”, concluiu Urubatan Helou.

Em Recife (PE), as colaboradoras comemoraram a
data com um café da manhã

Arivaldo José Barbosa, na época Gerente Regional de Porto
Alegre (RS), prestou homenagens ao time de colaboradoras

Thiago Tidei, Gerente da filial de Araçatuba (SP), com as
colaboradoras da equipe

Jonatan Santos, Gerente da filial de São José dos Campos (SP),
entregou rosas às mulheres da equipe

As colaboradoras da filial de Nova Friburgo (RJ) receberam os
cumprimentos do Gerente Fernando Coelho

Carla Mendonça, Gerente Regional do Triângulo Mineiro, participou das homenagens
na filial de Uberlândia (MG)

BRASPRESS
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COMEMORAÇÕES

A Gerente Líria Taufe e as mulheres da filial de Novo Hamburgo (RS)

Henrique Coimbra, Gerente da filial de Campinas (SP), prestou
homenagens às mulheres da equipe

Em Salvador (BA), a data foi comemorada com um café da manhã

As colaboradoras da filial de Jaraguá do Sul (SC) foram
homenageadas pelo Gerente Alfredo Deleo

Colaboradoras da filial de São José do Rio Preto (SP)

Eduardo Minutti,
Gerente da filial de
Vitória (ES), com o time
de colaboradoras

Esteiras telescópicas de saída
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O Gerente Bruno Ottoni e o time feminino da filial de Belo
Horizonte (MG)

As colaboradoras do Centro de Atendimento Operacional
Braspress de Barueri (SP) receberam chocolates

O time feminino da filial de Campo Grande (MS)
Oito colaboradoras celebraram a data no Centro de Atendimento
Operacional Braspress Cantareira (SP)

Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações, parabenizou as
motoristas no Planeta Azul

A homenagem na filial de Brasília (DF) reuniu 21 colaboradoras

O Dia do Motorista foi comemorado com a presença
dos colaboradores nas filiais de Araraquara, Araçatuba,

Hamburgo e Porto Alegre (RS); Recife (PE); Salvador
(BA) e Vitória (ES).

São Paulo, CAOB - Centro de Apoio Operacional Braspress

As colaboradoras mulheres da Braspress também

- Barueri, Cantareira e Santo Amaro, Aeropress – Divisão

foram homenageadas no dia 8 de março passado nas

Rodoaérea,

Piracicaba,

filiais de Bauru, CAOB - Centro de Apoio Operacional

Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do

Bauru,

Campinas,

Franca,

Braspress - em Barueri e Cantareira, São Paulo, São José

Rio Preto e Sorocaba (SP); Belo Horizonte, Uberaba,

dos Campos, São José do Rio Preto e Campinas (SP);

Uberlândia e Varginha (MG); Brasília (DF); Blumenau,

Campo Grande (MT); Nova Friburgo e Rio de Janeiro

Jaraguá do Sul, Joinville, Itajaí e Florianópolis (SC);

(RJ); Porto Alegre e Novo Hamburgo (RS); Recife (PE);

Londrina e Curitiba (PR); Rio de Janeiro, Macaé e Nova

Salvador (BA); Belo Horizonte e Uberlândia (MG) e

Friburgo (RJ); Goiânia (GO); Campo Grande (MT); Novo

Vitória (ES).
BRASPRESS NEWS
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COMEMORAÇÕES

Cinco motoristas comemoraram a data em Jaraguá do Sul (SC)

Motoristas do Centro de Atendimento Operacional Braspress Barueri (SP)

Henrique Coimbra, Gerente da filial de
Campinas (SP) e o time de motoristas

Nove profissionais do volante da filial de
Bauru (SP) celebraram a importância do dia

Motoristas do Centro de Atendimento
Operacional da Braspress Cantareira (SP)

Três motoristas foram homenageados por Gilberto
Marassi, Gerente da filial de Piracicaba (SP)

O Dia do Motorista foi lembrado na
filial de Uberaba (MG)

Esteiras telescópicas de saída
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Em Porto Alegre (RS), o dia 25 de julho também foi celebrado

Vereadora presta homenagem
a Motoristas da filial
Braspress de Uberlândia (MG)
Os motoristas Vandir Lemos Germano, Ana Karine
Calabria e Edilaine Camargo dos Santos representaram
a filial da Braspress de Uberlândia (MG) durante a
homenagem pelo Dia do Motorista, que aconteceu na
Câmara Municipal da cidade, no dia 24 de julho passado.
Na ocasião, o trio recebeu da Vereadora Michele
Bretas uma placa como forma de reconhecimento do
Poder Legislativo a uma das atividades responsáveis pelo
desenvolvimento econômico do município.

Ana Karine Calabria, Vandir Lemes Germano e Edilaine Camargo
dos Santos, da esquerda para a direita

Em Belo Horizonte
(MG), o clima foi de
descontração entre os
profissionais do volante

Sete motoristas comemoraram o dia 25 de
julho na filial de Recife (PE)

A filial de Nova Friburgo (RJ) também celebrou a data

A Gerente Simone Borges comemorou a data com os
motoristas da filial de Ribeirão Preto (SP)

As homenagens também aconteceram na
filial de São José dos Campos

Time de motoristas da filial do Rio de Janeiro

Em São José do Rio Preto (SP), seis
motoristas se reuniram para festejar

BRASPRESS NEWS

25

COMEMORAÇÕES

Em Sorocaba (SP), o dia do motorista também foi celebrado

Carla Mendonça, Gerente Regional do Triângulo
Mineiro, com os motoristas da filial de Uberlândia (MG)

Os motoristas de Florianópolis (SC) comemoraram o dia

Eduardo Minutti, Gerente da filial de Vitória
(ES), junto aos profissionais do volante

Motoristas da filial de Brasília (DF)

O Gerente Thiago Tidei, com os motoristas da filial de Araçatuba (SP)

Os motoristas da filial São Paulo e o Gerente Américo Lima, além
do Gerentes Raphael Augusto Silva, e José Gentil Capolupo,
Gerente Nacional de Operações
26
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Esteiras telescópicas de saída
Os profissionais de Araraquara (SP) se reuniram com o
Gerente Antônio Eduardo
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

Braspress & Amigos do Bem juntos

A

ONG Amigos do Bem contou com a Braspress

“Atualmente, 60 mil pessoas são atendidas diretamente

para transportar 2.478 volumes de cestas básicas,

por nosso trabalho. As regiões são Buique e Inajá, no sertão

roupas, alimentos, material odontológico, retalhos

do Pernambuco, Mauriti, no sertão do Ceará e São José da

de tecidos, peças para veículos e embalagens, de São Paulo
à cidade de Buique, no sertão pernambucano. A entrega
ocorreu no dia 29 de março passado.

Tapera, no sertão do Alagoas”, disse.
Em carta direcionada à Braspress, a Presidente da ONG,
Alcione Albanesi, deixou seu agradecimento. “Este ato

Também no dia 20 de julho passado, a pedido do

fraterno reflete diretamente na vida de milhares de pessoas

Instituto Dudalina, responsável por projetos de geração

e representa a esperança para as futuras gerações. Estamos

de renda, a Braspress transportou 40 volumes de retalhos

lutando para que a fome e a miséria sejam apenas lembradas

da cidade de Blumenau (SC) a Torrões (AL), onde fica

como um fato histórico em nosso país”, escreveu.

localizada uma das unidades da ONG.
Mais um transporte foi realizado pela Companhia,
no dia 21 de agosto passado. Ao todo, 12 mil pares de
calçados, divididos em 843 volumes, foram transportados
de Franca (SP) a Buique (PE). Na ocasião, José Vieira
de Melo, Gerente da filial da Braspress de Caruaru (PE),
acompanhou a entrega.
Segundo José Eduardo Bahdour, Assistente de
Logística da entidade, o envio das doações é fundamental.

A unidade de Buique (PE) recebeu 12 mil pares de calçados, no dia
21 de agosto passado

Operação Cata-Bagulho conta com o apoio da Braspress
A Braspress contribuiu com a Operação CataBagulho ao ceder um caminhão para retirar materiais
descartáveis da Vila Leopoldina e Citi América Lapa,
a pedido da Prefeitura Municipal de São Paulo (SP) –
Regional Lapa.
Na ocasião, o atendimento ocorreu nas proximidades
das Avenidas Nações Unidas, Gastão Vidigal, Imperatriz
A ação teve como objetivo retirar materiais descartáveis das ruas de
São Paulo (SP)

Leopoldina, Mercedes, Manuel Bandeira, Barão de Jundiaí
e Blumenau, entre outras, no dia 4 de fevereiro passado.

Braspress realiza transporte solidário
em Campanha do Agasalho
A Braspress realizou o transporte solidário de 1.200
peças de roupas arrecadadas pela ACM - Associação
Cristã de Moços - durante a sexta edição da Campanha
do Agasalho 2017 – Palmas para Quem Doa, no dia 27 de
maio passado.
O evento contou com a participação de mais de 60 jovens
que saíram pelas ruas do bairro de Pinheiros, na capital
paulista, acompanhados da Sra. Lu Alckmin, PrimeiraDama do Estado e presidente do FUSSESP – Fundo
Social da Solidariedade de São Paulo. Juntos, mobilizaram
moradores e comerciantes da região a doar agasalhos.
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A Companhia apoiou a iniciativa, ao fazer o transporte solidário de
1.200 peças de roupa

Hospital Santa Tereza recebe transporte
solidário da Braspress
Dois transportes solidários foram realizados de
Cascavel (PR) até Guarapuava (PR) e entregues no
Hospital Santa Tereza por José Carlos Brunetti, Gerente
da filial da Braspress de Guarapuava.
No primeiro transporte foram doados três volumes,
totalizando 81 quilos em tecidos para a confecção de
lençóis, no dia 26 de janeiro passado.
No segundo, houve a entrega de mais dois volumes
do mesmo material, no total de 218 quilos, no dia 14 de
março passado.

José Carlos Brunetti, à esquerda, representou a Braspress nas
entregas ao hospital

Braspress ajuda a Congregação das Irmãzinhas
Mais uma vez, a Braspress contribuiu com três
transportes solidários para a Congregação das Irmãzinhas

A Braspress contribuiu com outro transporte solidário,
no dia 17 de julho passado.

dos Anciãos Desamparados Lar São Rafael. A empresa

Na ocasião foram transportados 3 volumes de

transportou 48 volumes de materiais de construção,

parafusos, totalizando 39 kg, de Jandira (SP) a Presidente

como vergalhões, parafusos, conduítes e canaletas, de

Prudente (SP).

São Paulo a Presidente Prudente (SP), no dia 3 de março
passado.
Rodrigo Costa, Gerente da filial da Braspress, entregou
os materiais à Irmã Amélia Meire Suarez, Vice-Presidente
da instituição.
Também no dia 23 de maio passado, a Braspress
atendeu a Congregação, transportando 5 carriolas

O material, entregue pelo Gerente Rodrigo Costa, foi
recebido pela Irmã Jenoveba Edquen Campos e Nelito
Elias dos Santos, encarregado pela obra.
A

Congregação

das

Irmãzinhas

dos

Anciãos

Desamparados atua com idosos ao redor do mundo,
desde 1873, e está em Presidente Prudente (SP) desde 15
de dezembro de 1963.

(carrinhos de mão), de Birigui (SP) a Presidente Prudente.
Na oportunidade, o Gerente Rodrigo Costa entregou
os itens à Irmã Maria Ferraz Araújo, Enfermeira e
responsável pela ala masculina da entidade, e Mariane
Meneguetti, Assistente Social.
As 5 carriolas transportadas serão utilizadas na
obra que está sendo feita na ala masculina, já que os
28 quartos, destinados ao atendimento de 60 idosos,
possuem instalações antigas e de difícil acesso a pessoas
com deficiência.

Rodrigo Costa, Gerente da filial da Braspress de Presidente Prudente
(SP), e Irmã Amélia Meire Suarez, Vice-Presidente da instituição

Transporte Solidário de Uberlândia (MG) para São Luís (MA)
A Braspress realizou um transporte solidário
de Uberlândia (MG) para São Luís (MA) a pedido
de Márcio Ferdinando Zei. Cinquenta e quatro
volumes com roupas usadas foram entregues à
Congregação Cristã no Brasil, no dia 13 de fevereiro
passado.
A Organização fez o transporte solidário de cinquenta e quatro volumes
de roupas
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Cobertores seguem de Guaratinguetá (SP) a Petrópolis (RJ)
A

Braspress

transportou

mil

cobertores

de

Guaratinguetá (SP) ao CEMICA – Centro Espírita
Missionários da Caridade, localizado em Petrópolis (RJ),
no dia 10 de maio passado.
Patrícia Brandão, Gerente da filial do Rio de Janeiro;
os Ajudantes Carlos Henrique Silva de Andrade e Renato
Barros, além do Motorista Wallace Peçanha da Cunha,
representaram a Braspress ao entregar os itens para
Antônio José Pacheco, responsável pelo centro espírita, e
os funcionários Thiago Cardinelli e Sebastião Flávio.

Antônio José Pacheco; Patrícia Brandão; Walace Peçanha da Cunha;
Carlos Henrique da Silva de Andrade; Renato Barros; Sebastião Flávio
Rodrigues; e Thiago Cardinelli, da esquerda para a direita

Na Mão Certa alerta motoristas sobre a
exploração sexual de menores
Com o objetivo de combater a exploração sexual de

“Uma criança de uns 12 anos veio bater na minha

crianças e adolescentes nas rodovias brasileiras e ainda

janela. Era uma menina pensando que eu fosse um

sensibilizar motoristas para que atuem como agentes

homem. Na hora que abri a cortina e ela me viu, ficou

de proteção nas estradas, a Braspress, signatária da

brava comigo. Hoje, quando vejo uma cena como essa,

Childhood Brasil, apoiou a campanha Na Mão Certa.

denuncio. É um absurdo! Todo mundo tem família, filhos

No total, cerca de 177 motoristas participaram do
evento que aconteceu no Planeta Azul, em Guarulhos

e netos. Acho que não se pode levar essa exploração
adiante”, afirmou.

(SP), entre os dias 14 e 20 de maio passado.
Na ocasião, Diego Duarte, Gerente Nacional de
Recursos Humanos da Braspress, falou da importância
do programa e provocou reflexões no público.
“Esta é uma ação social da Braspress para
mostrar sua preocupação com nossas crianças e
adolescentes. Onde há prostituição, há marginalização
e assaltos, questões que influenciam nossa operação.
Denunciando,

aumentamos

a

segurança

desses

pequenos cidadãos, bem como a de nossos motoristas”,
defendeu o Gerente.
Entre os participantes, Ivana do Carmo Tuleski,
Motorista Carreteira, lembrou-se de uma situação que
passou ao viajar em seu caminhão até Recife (PE).

Palestras foram realizadas para alertar os motoristas

Braspress doa TV 40” para a APAE de Franca (SP)
A Braspress contribuiu com uma campanha realizada
por uma empresa parceira que tinha por objetivo
arrecadar fundos à APAE – Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais da cidade de Franca (SP).
A Companhia doou uma TV de 40 polegadas, que foi
leiloada pela Associação no dia 27 de maio passado.
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Manoel Messias, Gerente da filial da Braspress de Franca (SP); Felipe
Silva Santos, Conferente; Daniel das Neves Regatieri, Motorista; e
Ademir Nascimento, da direita para a esquerda

Apoio à Semana do Meio
Ambiente de São de Meriti (RJ)
A Braspress está entre as empresas que contribuíram
para a realização da Semana do Meio Ambiente de São
João de Meriti (RJ), de 5 a 9 de junho passado.
Foram fornecidos lanches, almoços e kit lanches
para 120 pessoas, entre crianças, idosos, monitores,
professores, coordenadores e gestores do evento, com
o apoio da Prefeitura do município fluminense e do
Instituto de Eventos Ambientais.

A Braspress forneceu lanches, almoços e kit-lanches a 120 participantes
do evento

Alexandre Gontijo, Presidente do Instituto de Eventos
Ambientais, agradeceu, em nota, o apoio da Braspress.
“Foi uma semana para ficar na memória. Com essas

Os participantes puderam assistir a seminários e

atividades, provamos que juntos somos mais fortes e que

palestras educativas, além de participar de atividades

podemos construir um mundo melhor. Cuidar do meio

como grafite, teatro, música e circo.

ambiente é cuidar das pessoas”, afirmou Alexandre.

ONG Maranata recebe equipamentos não
mais utilizados pela Braspress
Preocupada com o meio ambiente e a sociedade,
a Braspress realizou, este ano, duas doações de
equipamentos eletrônicos não mais utilizados para a
ONG Maranata Ecologia.

Companhia, entregou 200 equipamentos à Maria das
Mercês e Hugo Rojas.
“O material doado está sendo revertido em cestas
básicas, salários e medicamentos para as famílias que vivem

Na primeira doação, realizada no dia 30 de março

da reciclagem. Além disso, a Braspress também ajuda a

passado, Tayguara Helou, Presidente do SETCESP (Sindicato

contribuir com o meio ambiente, já que o lixo eletrônico é

das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e

altamente tóxico e, com o nosso trabalho, ele recebe o destino

Região) e Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios

correto”, comentou Maria das Mercês, fundadora da entidade.

da Braspress, entregou 110 equipamentos, entre desktops,
teclados, mouses, filtros de energia, estabilizadores,
telefones, HD, headsets, fax, monitores, fontes, entre outros
materiais, para Hugo Rojas e Raul Sammarco Serra Filho,
representantes da ONG.
Já na segunda doação, que ocorreu no dia 27 de
junho passado, Milton Petri, Diretor Vice-Presidente da

Tayguara Helou; Hugo Rojas; e Raul Sammarco, da esquerda para
a direita

Braspress apoia Campanha de Inverno em Uberaba (MG)
A Braspress atendeu ao pedido de Carlos Alberto

Luiz Alberto Dias, Gerente da filial da Braspress

Borges, Sócio Administrador da empresa MSK Borges

em Uberaba, fez a entrega a cinco instituições: Lar

Representação e Comércio, ao transportar solidariamente

da Caridade – Hospital do Fogo Selvagem, recebida

3 mil quilos divididos em 1.830 volumes de alimentos,

por Viviane Carla Tavares, Secretária da Presidência;

produtos de higiene e limpeza, além de fraldas, gaze,

Grupo Espírita da Prece de Chico Xavier, recebida

esparadrapo e curativos, de São Paulo (SP) a Uberaba

por Eurípedes Higino, filho do médium Chico Xavier

(MG), no dia 3 de junho passado. Os itens foram

e Presidente; Casa de Auxílio e Hospital do Centro

destinados à Campanha de Inverno do município.

Espírita Pedro e Paulo, recebida por Maria Pereira,
Ajudante de Serviços Gerais, e Maria Francisca de
Jesus, moradora da entidade; Centro Espírita Francisco
de Assis, recebida por Nélio Mayrink Santos, Diretor; e
Casa de Auxílio e Hospital do Centro Espírita Aurélio
Agostinho, recebida por Mauro Humberto Elias,

Cinco instituições foram beneficiadas com os transportes solidários feitos
pela Organização

Diretor Voluntário.
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Filial da Braspress em Blumenau (SC)
realiza campanha ambiental
Para conscientizar seus colaboradores, a filial da
Braspress em Blumenau (SC) realizou uma campanha
ambiental em parceria com o SEST/SENAT –
Serviço Social do Transporte/Serviço Nacional de
Aprendizagem do Transporte, no dia 23 de fevereiro
passado.
A

iniciativa

teve

como

objetivo

discutir

a

importância dos 3 Rs do meio ambiente (Reduzir,
Reutilizar e Reciclar), mostrando ações práticas
A iniciativa discutiu práticas que visam diminuir o desperdício de
materiais no meio ambiente

que colaboram para a diminuição do desperdício de
materiais e produtos.

Prefeitura de Guarulhos (SP) conta com transporte
solidário da Braspress
A pedido da Prefeitura de Guarulhos (SP), a
Braspress realizou sete transportes solidários entre
os dias 11 e 25 de abril passado. Foram transportados
42.605 kits escolares, 23.320 pares de meias e 60 pares
de tênis, totalizando 8.724 volumes.
De acordo com Marcelo Manoel da Silva, Gerente
Administrativo da Prefeitura Municipal de Guarulhos,
os transportes realizados pela Braspress ajudaram
muitas crianças.
“A solidariedade que a Braspress nos ofereceu foi
algo inexplicável. Agradeço em nome da Prefeitura
e de todas as crianças que receberam os kits”, relatou
Marcelo.

No total, 8.724 volumes foram transportados entre os dias 11 e 25 de
abril passado

Contribuição para a Campanha Nacional
de Doação de Sangue
A Braspress transportou 28 volumes com banners,
folders e camisetas em colaboração à Campanha Nacional
de Doação de Sangue, organizada pela NTC& Logística
entre os dias 6 e 12 de julho passado.
Os materiais partiram da filial da Braspress do Planeta
Azul, em Guarulhos (SP), e foram entregues aos sindicatos
do setor de transporte rodoviário de cargas das cidades
de São Caetano do Sul (SP), Araraquara (SP), Campinas
(SP), Cascavel (PR), Cuiabá (MT), Sorocaba (SP), Videira
(SC), Joinville (SC), São José dos Campos (SP), Curitiba
(PR), Ribeirão Preto (SP), Goiânia (GO), Maringá (PR) e
Recife (PE).
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Milton Petri, Diretor Vice-Presidente da Braspress, acompanhou o
envio dos materiais

anuncio
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ISA Soluções, parceira da Braspress

Franklin Pucci, Gestor Administrativo da ISA Soluções

A

o prosseguirmos com a série “Parcerias”,

rótulos especiais, fitas gomadas personalizadas e ribbons

entrevistamos

(fitas de carbono ou transferência térmica)”, relatou ele.

Franklin

Pucci,

Gestor

Administrativo da ISA Soluções, fundada há

De acordo com o Gestor Pucci, outro diferencial está

sete anos. Ele destacou o importante relacionamento com

no atendimento. Ele afirma ainda que o cuidado com os

a Braspress, que dura um ano e meio.

prazos e a qualidade oferecida nos produtos e serviços

“É uma honra poder afirmar que somos parceiros da
Braspress. Desde o princípio, a enxergamos da maneira

“Entendemos o que a Braspress representa: não se

como deve ser reconhecida: uma empresa relevante no setor

trata de uma simples transportadora, pois seus caminhões

de transporte de encomendas, líder no mercado nacional.

levam sonhos, soluções, segurança e cura.

Já vínhamos tentando essa parceria desde 2014, mas

Ao não deixarmos a Organização parar, também

a oportunidade surgiu quando houve a procura por um

impedimos a interrupção das atividades de uma série de

novo parceiro que atendesse à demanda de etiquetas

outras empresas”, prosseguiu o representante da ISA.

personalizadas e outras soluções.

34

são fundamentais.

Lacres de segurança e etiquetas com cortes especiais,

Hoje, nosso relacionamento é pautado na entrega

capazes de inibir quaisquer tentativas de sinistro, são

de soluções, o que envolve etiquetas adesivas diversas,

outras facilidades fornecidas pela ISA Soluções à Braspress.
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Rótulos, etiquetas e fitas adesivas são alguns
dos produtos oferecidos pela empresa

Empresa, filosofia e valores
Franklin Pucci define a ISA Soluções como uma

de propor reuniões para acompanharmos os resultados,

empresa familiar, apoiada na fé. Com valores cristãos, a

fazer a manutenção do relacionamento e identificar novas

cada manhã os funcionários são convidados a participar

necessidades.

de uma roda de oração num encontro chamado “Café da
Manhã com Deus”.
“Temos o hábito de orar todas as manhãs, abençoando

A palavra parceria é importante, mas, quando se
tem aliança, vai mais longe. É algo muito além do que
simplesmente comprar ou vender”, afirmou.

nossos fornecedores, clientes e toda a equipe. Acreditamos

Em seu atual quadro de colaboradores, a ISA Soluções

que essa é uma maneira de iniciar bem o dia e aumentar

conta com profissionais com até 20 anos de experiência

a confiança em sempre realizarmos um bom trabalho”,

no segmento de etiquetas e rótulos. Isso, na opinião

afirmou o Gestor.

do Gestor, facilita a busca pela melhor solução a ser

Num mundo onde as empresas utilizam tecnologias

desenvolvida para cada cliente.

como mensagens de texto pelo celular, e-mails ou

De acordo com ele, outro valor enraizado em sua

telefonemas, Franklin preza pelo tratamento à moda antiga.

empresa é a persistência, peça fundamental na parceria

“Procuramos sempre valorizar o diálogo face a face, a
confiança e a credibilidade.
Nossa missão é atendermos o cliente com aquilo que
produzimos e com as soluções que temos a oferecer.
Mesmo sem uma solicitação, temos a proatividade

Com investimentos na construção de uma nova
sede, a ISA espera mais que dobrar sua produção

com a Braspress.
“Foram vários contatos, visitas e reuniões até termos
o privilégio de nos tornarmos parceiros. Acreditamos que,
sem nosso potencial e trabalho em equipe, nada disso
teria sido possível”, lembrou.
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No mercado
Com

300

clientes

espalhados

em

diversos

o uso dessas etiquetas, as empresas conseguem

segmentos, a ISA Soluções tem abrangência nacional

rastrear seus lotes e processos, coordenar destinos,

e atende, além do setor de logística e transporte, a

definir preços e identificar seus produtos.

redes de supermercados, distribuidoras, indústrias

-

Rótulos

adesivos

personalizados:

químicas, alimentícias e têxteis, magazines, hospitais

atendem cada cliente conforme suas necessidades.

e laboratórios, bem como licitações públicas.

Além de respeitarem características técnicas –

Na visão de Franklin, poder oferecer produtos,

como resistência química, temperatura de uso e

serviços e soluções a licitações públicas é bem mais

superfície a ser aplicada –, permitem destacar a

que um simples negócio.

marca, atraindo a atenção e o reconhecimento dos

“Trata-se, na verdade, de um grande e valioso

consumidores.

certificado de idoneidade, pois é de conhecimento

- Ribbons: São fitas usadas em impressoras

público que, para uma empresa concorrer a uma

térmicas de código de barras, oferecendo impressões

licitação, deve estar com todos os seus impostos em

em alta qualidade, com aplicação nos setores têxtil,

dia”, ressaltou o Gestor.

químico e eletrônicos, dentre outros.

Para

corresponder

às

expectativas

de

seus

variados clientes, a oferta de produtos divide-se em:
- Etiquetas adesivas: utilizadas para atender
tanto

a

pequenos

comércios

quanto

- Fitas gomadas personalizadas: garantem
maior

proteção

contra

violação,

podendo

ser

personalizadas em várias cores e imagens, num

grandes

processo mais econômico que o da fita adesiva.

indústrias multinacionais dos segmentos alimentício,

Oferecem, além disso, maior aderência às caixas de

automobilístico, têxtil e químico, entre outros. Com

papelão.

Perspectivas
Mesmo diante de um cenário econômico retraído

fabricação de etiquetas em pequenas tiragens. O

e em crise, a ISA Soluções tem mostrado crescimento

equipamento busca atender a um nicho de mercado

tanto em seu faturamento quanto em sua participação

que necessita de pequenas tiragens e modelos

no mercado.

variados de etiquetas, com rapidez e economia.

Entre os projetos de expansão, está a construção

Para trazer mais benefícios a seus clientes,

de uma sede própria, já em fase de conclusão, que

a parceira da Braspress está implantando um

contará com três andares de fábrica e um outro que

novo software desenvolvido especialmente para

abrigará todo o setor administrativo.

fabricantes de rótulos e etiquetas, que garante maior

“Localizada na Zona Norte de São Paulo, numa

agilidade nos orçamentos, rastreamento dos lotes,

região de fácil acesso às rodovias Presidente Dutra,

alertas de estoque de segurança e fichas técnicas,

Ayrton Senna e Fernão Dias, próxima ao Aeroporto

entre outros itens.

Internacional de Guarulhos, a nova sede vai mais que
dobrar nossa capacidade produtiva”, destacou Pucci.
Os investimentos em tecnologia e máquinas são
outros pontos que chamam a atenção.
Por meio de uma parceria com uma empresa

máquina digital de fabricação de rótulos.
“Com essa compra, vamos suprir as pequenas
tiragens

de

rótulos

personalizados,

como,

por

exemplo, os das cervejas artesanais.

especializada em mídia digital, foi lançado em

Nas máquinas standards, que já possuímos,

novembro passado um projeto para atrair novos

o processo ficaria inviável, devido ao alto custo

clientes em todo o território nacional. A iniciativa

ferramental, mas, com a impressão digital, isso

tem gerado resultados positivos.

estaria solucionado”, finalizou o representante da

A ISA também dispõe de uma máquina de
36

Em curto prazo, a ISA pretende adquirir uma
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Braspress realiza 6.º Campeonato
Interno de Conservação de Frota

Vilson Alves de Souza e Líria Taufe, da filial de Novo Hamburgo (RS); Bruno Ottoni e Alessandro Braga, da filial de Belo Horizonte (MG); Carla
Mendonça e Neilton Fernandes, da filial de Uberlândia (MG), da direita para a esquerda; e mais ao fundo, Rui Freitas e a Diretoria da Braspress

A

s filiais da Braspress de Belo Horizonte (MG)

lugar coube à filial de Belo Horizonte, representada por

– 1.º lugar, Uberlândia (MG) – 2.º lugar e

Bruno Ottoni, Gerente, e Alessandro Braga, Supervisor de

Novo Hamburgo (RS) – 3.º lugar foram as

Frota, totalizando 69 pontos; o segundo lugar foi para a filial

ganhadoras da 6.ª Fórmula Braspress de Conservação

de Uberlândia, representada por Carla Mendonça, Gerente

de Frota. A premiação ocorreu no dia 20 de junho

Regional do Triângulo Mineiro, e Neilton Rodrigues

passado, no Planeta Azul, na Matriz da Organização,

Fernandes, Responsável pela Frota, com 67 pontos; e

em Guarulhos (SP), com a presença dos Diretores

o terceiro lugar ficou com a filial de Novo Hamburgo,

da Companhia, bem como de todos os colaboradores

representada por Líria Taufe, Gerente, e Vilson Alves de

do setor de Conservação de Frota de São Paulo, que

Souza, Encarregado de Frota, com 65 pontos.

lotaram o auditório.
Ao todo, 34 filiais concorreram ao pódio. O primeiro
38
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“Nós analisamos os seguintes pontos: rodagem total dos
veículos, realização dos procedimentos, índice de qualidade

da frota, manutenção das ferramentas, limpeza/organização

Para Milton Petri, Diretor Vice-Presidente da

das oficinas, planejamento e cadastro de fornecedores

Braspress, o concurso tem grande relevância para a

para atendimento externo, quebras em operação, além da

Companhia, pois recentemente 700 novos equipamentos

apresentação e assiduidade dos responsáveis pela frota e

foram adquiridos. Conforme lembra ele, esse processo

suas equipes”, explicou Rui Freitas, Controller de Frota da

ocorreu de maneira coordenada.

Braspress, que apresentou os dados do campeonato.
Além de falar sobre as regras do concurso, o Controller
mostrou os números reunidos nesta edição.

“A transição aconteceu de forma planejada. Assim
como na vida, se não tivermos planejamento, métodos
e gestão, não daríamos conta de nossas atividades. Isso

“Somando-se todas as filiais, entre os meses de junho

também é válido para a conservação de frota, pois aqui,

de 2016 e abril de 2017, tivemos um total de 12 milhões

na Braspress, cada caminhão tem um tempo de uso, que

de litros de diesel consumidos, 152 colaboradores

varia entre três e quatro anos”, lembrou.

envolvidos, 37 mil ordens de serviço abertas, 10.089

De acordo com Luiz Carlos Lopes, Diretor de

pneus utilizados e 52 mil higienizações. Também

Operações da Braspress, manter os veículos em plenas

rodamos 800 mil km e tivemos em torno de 353

condições deve ser responsabilidade de todos.

atendimentos nas ruas”, disse Rui.

“Somos fornecedores de veículos em plenas condições

De acordo com Urubatan Helou, Diretor Presidente

de disponibilidade, para que a operação possa acontecer,

da Organização, o campeonato, iniciado há seis anos

a fim de fazermos nossas coletas, transferências e entregas

por Urubatan Helou Junior, atual Diretor de Frota, foi

com a maior qualidade possível. É dentro dessa visão de

inspirado no automobilismo e tem por objetivo lembrar a

premiação e reconhecimento que devemos espelhar as

importância dos caminhões para a empresa e a sociedade

demais filiais do Grupo”, ressaltou.

como um todo.
“Temos, todos os dias, nos debruçado sobre vários
assuntos da empresa. Falamos muito sobre tecnologia,

O Diretor parabenizou, ainda, todos os envolvidos
na disputa. Segundo ele, o engajamento das equipes foi
outro item decisivo.

Data Center, área comercial, nossos terminais e

“Temos um time jovem, formado por pessoas com

performance de entrega. Tudo isso me remeteu a um

vontade de crescer e colocar em prática tudo o que

raciocínio e levou à seguinte reflexão: isso é fruto,

aprenderam em suas vivências na empresa ou a partir do

fundamentalmente, do caminhão, nossa ferramenta de

que viram na universidade. Só temos que comemorar e

geração de trabalho.

valorizar tudo isso”, destacou Lopes.

Se o tirarmos das estradas por cinco dias, no primeiro

O Diretor de Operações chamou os motoristas de

começa a faltar alguma coisa no supermercado; no

“gerentes de unidades ambulantes”, na medida em que

terceiro, o supermercado fica mais vazio, os postos de

levam a imagem da Organização por onde passam.

gasolina não têm mais combustível; no quarto, já não há

“Quando estão conduzindo um veículo da Braspress,

mais querosene para os aviões voarem e, depois, já não se

levam em sua responsabilidade não só o veículo, mas uma

encontra mais nada nos supermercados. Por fim, a vida

marca inteira e tudo de bom que se pode associar a ela. Se

vira um grande caos.

agirem mal, acabarão por fazer que sempre seja lembrado

Esse é o papel do caminhão, às vezes visto como algo
grande e de mobilidade lenta que atrapalha o trânsito,
mas, na verdade, sem ele não teríamos nada.
Uma transportadora que não preserva sua frota é
como uma igreja que não conserva sua cruz. O caminhão

algo ruim.
Aqui, os motoristas não são simples condutores; são
gerentes de unidades ambulantes, que trafegam milhares
de quilômetros por mês. Essa conscientização vale muito
a pena”, defendeu ele.

é nossa ferramenta de trabalho, gestão e vida”, comentou.

Alinhado a esse pensamento, o Diretor Presidente da

O Diretor Presidente também afirmou que o caminhão é

Braspress, Urubatan Helou, encerrou o evento dizendo

o principal meio para se chegar aos clientes e divulgar a marca

que também cabe aos motoristas a responsabilidade pela

Braspress. Por esse motivo, requer uma série de cuidados.

conservação da frota.

“Como ferramenta de marketing, é o caminhão que

“Nossos motoristas devem estar à altura do nosso

alavanca a nossa receita e traz novos clientes. É por meio de

caminhão, da empresa e do mercado, pois são peças

novos clientes que temos mais possibilidades de auxiliar em

fundamentais. Por isso mesmo estamos realizando uma

nossa infraestrutura e de criar novas metodologias, para que

série de campanhas para que façam suas viagens com

sejamos sempre diferentes da concorrência”, prosseguiu ele.

tranquilidade e segurança, sem nenhum acidente.
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Rui Freitas, Controller de Frota; Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress; Milton Petri, Diretor Vice-Presidente da Organização; e Luiz
Carlos Lopes, Diretor de Operações, da esquerda para a direita

Nossos clientes estão vendo como é o dia a dia dentro

trabalho em equipe para alcançar o resultado. Além

da Braspress, somente ao observar nossos caminhões

disso, Bruno considerou fundamental a parceria com

trafegando nas vias. Por isso, sempre fiz questão de uma

fornecedores e prestadores de serviços internos e

frota muito higienizada. Já imaginou fazer uma visita a

externos, bem como o relacionamento do gestor de

alguém e, ao chegar, tudo estar desarrumado, com poeira?

frota com seus colaboradores, equipes administrativa e

A mesma reação tem um cliente ao colocar sua carga num

de inspeção da Matriz e a gerência de sua filial.

caminhão sem condições adequadas de trafegabilidade”,
destacou Urubatan Helou.
- 1º lugar

três anos, responsável por gerenciar 18 caminhões, a
conquista do primeiro lugar é um marco importante
para a filial e uma vitória em sua carreira.

Em comparação aos campeonatos anteriores, a filial

“Fiquei muito feliz e realizado, pois era um grande

de Belo Horizonte foi uma das que mais evoluíram. Do

desafio a cumprir. Quando assumi a área, nossa nota

primeiro ao último campeonato, seu desempenho passou

era negativa, mas, com o esforço e a dedicação da

por altos e baixos: de 7.ª colocada na primeira Fórmula

equipe, superamos todos os problemas e atingimos a

Braspress, caiu para a 13.ª posição na segunda, para a 23.ª

pontuação máxima. Manter o primeiro lugar será um

na terceira e para a 31ª na quarta. Foi somente a partir da

novo desafio, já que as demais filiais também vêm

5.ª Fórmula que deu sinais de recuperação, saindo da 17.ª

desenvolvendo um bom trabalho em suas frotas”,

colocação na competição passada para obter agora o tão

finalizou Alessandro.

esperado título de campeã.
“Basicamente, a equipe da frota que ficou na 31.ª
posição foi a mesma que alcançou o 1.º lugar. Já tínhamos

Sobre a atuação de Belo Horizonte no campeonato,
Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress, fez
suas considerações.

um time formado por bons profissionais, mas faltava

“Parabenizo o Gerente Bruno pela forma com que

a gestão do setor, amadurecimento e adequação aos

vem conduzindo a gestão da filial de Belo Horizonte,

procedimentos recomendados pela Matriz”, lembrou

amparado pelo Marcelo, seu Gerente Regional, outro

Bruno Ottoni, Gerente de Belo Horizonte.

brilhante executivo. Ambos são uma referência, hoje,

De acordo com ele, foi necessário dedicação, foco e
40

Para Alessandro Braga, Supervisor de Frota há
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em nossa empresa.

Rui Freitas, Controller de Frota da Braspress, o segundo da esquerda para a direita, explicou os métodos utilizados para avaliar as
filiais participantes

O trabalho dessa dupla faz, realmente, a diferença.
Meus cumprimentos à evolução alcançada e, também,
ao Alessandro, Supervisor de Frota”, elogiou o Diretor
Presidente.
- 2º lugar
O segundo lugar ficou com a filial de Uberlândia,
que também teve diversas oscilações no ranking ao
longo das competições.

caminhões, o prêmio serviu de motivação para liderar o
ranking no próximo campeonato.
“Para chegar à primeira posição faltam apenas
alguns detalhes, mas estamos trabalhando com muita
dedicação e responsabilidade, corrigindo ponto a ponto
os pequenos erros que nos tiraram o primeiro lugar”,
disse Neilton, que iniciou no grupo há 14 anos na função
de Jovem Aprendiz.
“A Carla já está na empresa há 19 anos. Começou como

De 12.ª colocada na primeira Fórmula, passou à 5.ª

Vendedora, chegou à Supervisora e, agora, à Gerente

posição na segunda, à 15ª na terceira e à 6.ª na quarta. Na

de Filial. Atualmente, acumula a Gerência da filial com

5ª edição do campeonato, voltou ao 12.º lugar e agora se

a Gestão Regional do Triângulo Mineiro, sempre de

consagrou vice-campeã.

maneira muito serena e tranquila, com foco em resultados

De acordo com Carla Mendonça, Gerente Regional
do Triângulo Mineiro, a conquista dessa colocação exigiu
foco, determinação e comprometimento.
“Entramos na competição determinados a fazer nosso
melhor. No último concurso, quando ficamos com o
12º lugar, pudemos refletir sobre os pontos negativos e
tomamos as ações necessárias para corrigir os erros.

e nas pessoas.
Na gestão de frota, conta com o apoio do Neilton.
A parceria de ambos e a sinergia da equipe, sem
dúvidas, resultaram neste reconhecimento”, afirmou
Urubatan Helou.
- 3º lugar

Foi muito gratificante receber a premiação, que

Entre as campeãs, a filial de Novo Hamburgo foi

mostrou a maneira como tratamos a imagem da

a que menos demonstrou quedas nas últimas edições

Braspress perante nossos clientes e sinalizou que estamos

do evento.

no caminho certo”, relatou Carla.
Para Neilton Rodrigues Fernandes, Encarregado
de Frota há dois anos, responsável por gerenciar 21

Da primeira à terceira Fórmula, a filial gaúcha saiu
do 9.º lugar, passou pela 6ª posição e ficou como a 21ª
colocada no ranking.
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1º
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CASA 61

20

55

MENOS DE 10

ACIMA DE 10

ACIMA DE 20

ACIMA DE 30

1 CASA

2 CASAS

3 CASAS

4 CASAS
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Da quarta competição em diante, Novo Hamburgo
não se intimidou em reunir esforços e fez constantes
melhorias em sua frota. Por isso, obteve o 5º lugar
tanto no quarto como no quinto campeonato, e, desta

RESULTADO DO 6º
CAMPEONATO DE
CONSERVAÇÃO
DE FROTA

vez, ficou como a 3ª colocada.
A Gerente Líria Taufe atribuiu o prêmio ao

TOTAL

POSIÇÃO

comprometimento, à organização e à proatividade de

Belo Horizonte

69

1º

seus colaboradores.

Uberlândia

67

2º

Novo Hamburgo

65

3º

acertos. Com trabalho em equipe, planejamento,

Piracicaba

64

4º

orientação e conscientização de nossos motoristas na

Ribeirão Preto

64

4º

preservação do veículo, lembramos a eles que devem

Bauru

62

6º

Goiânia

62

6º

Porto Alegre

62

6º

Blumenau

61

9º

Joinville

61

9º

Campo Grande

61

9º

Jaraguá do Sul

61

9º

Recife

61

9º

São José dos Campos

61

9º

Brasília

60

15º

Cantareira

60

15º

Araçatuba

58

17º

Curitiba

58

17º

Rio de Janeiro

56

19º

da Matriz são para pedir instruções de como fazer a

Barueri

55

20º

melhor manutenção”, finalizou.

Franca

55

20º

São José do Rio Preto

55

20º

Salvador

55

20º

filiais participantes, será feita avaliação dos índices

Campinas

54

24º

de quilometragem média rodada entre falhas ou

Sorocaba

53

25º

São Paulo

52

26º

Londrina

48

27º

Santo Amaro

48

28º

Itajaí

43

29º

Araraquara

42

30º

Vitória

38

31º

Aeropress

33

32º

Florianópolis

30

33º

“Enfrentamos vários desafios, com os quais
obtivemos muito aprendizado, por meio de erros e

cuidar dos caminhões como se fossem deles, pois são
a imagem da Organização”, relatou a Gerente.
Para Vilson Alves de Souza, Encarregado de Frota
de Novo Hamburgo, responsável por gerenciar 12
caminhões, saltar da 5.ª para a 3.ª posição foi motivo
de orgulho, embora, segundo ele, ainda haja muito
trabalho pela frente.
“Uma série de ações continua a ser tomada:
aferição dos processos, maior envolvimento da
equipe, orientações diárias e reuniões semanais”,
detalhou Vilson.
Outro ponto que ele considerou importante
para alcançar o terceiro lugar do pódio foram as
constantes dúvidas dos colaboradores envolvidos na
conservação da frota.
“Na filial de Novo Hamburgo trabalhamos todos
antenados. O que nos move são as dúvidas. Todas
as vezes que telefonamos à área de Gestão de Frota

Para a próxima edição da Fórmula Braspress de
Conservação de Frota estão previstas novidades.
Além dos critérios já observados e seguidos pelas

avarias e de veículos por funcionário, bem como da
gestão de custos do setor de frota.
“Vamos exigir maiores controles das filiais,
um dos quais, conforme instituímos, terá um
viés econômico. A filial que apresentar maior
produtividade e economia sem perda de qualidade
receberá mais pontos.
Tal decisão se deve ao momento em que vive o País.
A Braspress espera conter custos, mas sem nunca
deixar de atender bem os seus clientes”, finalizou Rui
Freitas, Controller de Frota da Organização.
44
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Secretário de Desenvolvimento de
Guarulhos no Planeta Azul
ayguara Helou, Presidente do SETCESP –

colaborativa na cidade, possibilitando que sonhadores se

Sindicato das Empresas de Transportes de

transformem em realizadores.

Carga de São Paulo e Região e Diretor de

Desenvolvimento e Novos Negócios da Braspress,
recebeu no Planeta Azul, no dia 26 de maio passado, a
visita de Rodrigo Barros, Secretário de Desenvolvimento
Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação de
Guarulhos.
Além de assumir o cargo político, Rodrigo tem
experiência como empresário e gestor na área de inovação.
À frente da SDCETI - Secretaria de Desenvolvimento
Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação, tem
como proposta criar uma plataforma de fomento à livre
iniciativa, empreendedorismo, economia criativa e

Rodrigo Barros, à esquerda, e Tayguara Helou, à direita

Estudantes de Logística e Administração
visitam a filial de Campinas (SP)
Os alunos do primeiro módulo do curso técnico de

Já no dia 4 de setembro passado, foi a vez dos alunos do

Logística da Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura

curso técnico de Administração, da mesma instituição de

(FIEC) visitaram a filial de Campinas (SP) da Braspress, no

ensino, visitarem a filial.

dia 5 de maio passado.

Sabrina da Silva Nascimento, Bruno Arruda Vieira,

A turma foi recebida pelo Gerente Henrique Coimbra,

Matheus Sant’Ana Ferreira, Tamires Karolaine Silva dos

que apresentou as instalações da Organização, o sistema de

Santos, Lucas Heiji Hara, Kawane Letícia de Andrade Alves,

esteiras, carregamentos e manutenção da frota.

Gisele da Silva Dorneles, Emily Caroline de Sousa Frias,

Acompanhado pelo professor Ednilson Zanini, o grupo

João Vitor de Andrade Marcelino, Leonardo Teixeira Santos,

foi formado por Adriene Nabarrete Silva, Beatriz Fernandes

Matheus Carvalho Publiane, Suelen de Paula Rodrigues

Santos, Camila Abreu Morais, Camila Eduarda da Silva Lima,

Correa, Vinícius Marçal Francisco, Stefany Amaral Ramos,

Camila Mendonça de Souza, Camila Mendonça Tartalia,

Nicole Cristine da Silva, Roberta Cristina Araújo de Almeida,

Carlos Eduardo Macedo, Catarina Alemi Dutra, Eduardo

Luís Henrique Ramos Poço, Luana Karoline Santos, Natália

Gonçalves Borsari, Erica dos Santos Campos, Etiane Oliveira

Gomes Ferreira, Jéssica Gomes de Oliveira, Heloísa Carvalho

de Paula, Gabriel Henrique de Farias, Gabriel Romero

Sassi, Giuliana Basso, Caroline Beatriz Pereira Fagundes,

Mengon, Gabriela Cristina da Silva, Graziela Izabel Lemos,

Beatriz Souto Guimarães, Bruno Arruda Vieira, Alana Ramos

Guilherme Amorim dos Reis, Hugo Ribeiro da Silva, Isabela

Almeida, Carlos Eduardo Joventino, Beatriz Pereira Batista,

Cristina Silva Andrade, João Victor Jacober, Jueliene Isidoro

Eduarda Rodrigues Soares, Gabriela Ferreira de Castro,

dos Santos, Kaio Victor Freitas dos Santos, Kéthelen Lorena

Henrique Júnior Inácio Rossato, Henrique de Sousa Forte,

de A. Gonçalves, Kevin Medeiros Silva, Larissa Coutinho T.

Maria Alice Moreira Amaral dos Santos, Giovana Santos Brito

da Silva, Larissa Gonçalves Nunes, Luan Marcelo da Silva,

de Sousa, Fernanda Caroline Cassador, Vitória Araújo Pires de

Maicon de Oliveira, Yasmin Pereira dos Santos, Mateus

Souza, Gabriel Saturnino da Silva e Gabriel Francisco Sousa

Silva Soares, Matheus Henrique Stoco, Melissa de Paula

Lopes da Silva, acompanhados pelo professor Ednilson Zanini,

Souza, Paulo Henrique N. Mursa, Pedro Henrique P. de

também foram recebidos pelo Gerente Henrique Coimbra.

Jesus, Rafaela de Souza, Raquel Monteiro F. Pinto, Renan de
Bessa Lopes, Rhainer Henrique da Silva, Roberta Amanda R.
Barbosa, Vinicius Shigero da S. Chinen, Thaina Grana Lima,
Thais Lopes Diniz, Thamires A. de Rezende Felix, Thamyris
Verdan dos Santos e Gabriela Sonego.
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A turma do curso técnico de Administração fez a visita no dia 4 de setembro passado

Prefeito de Guarulhos (SP) visita Braspress
Gustavo Henric Costa (Guti), Prefeito de Guarulhos

Ao final do encontro, os visitantes conheceram as

(SP), e Alexandre Zeitune, seu vice, visitaram a matriz

instalações da Braspress, o sistema de esteiras, o SORTER

da Braspress no Planeta Azul no dia 19 de abril passado,

– Sistema Automatizado de Distribuição de Encomendas

quando foram recepcionados por Urubatan Helou, Diretor

e a manutenção da frota.

Presidente da Organização; Milton Petri, Diretor VicePresidente; e Tayguara Helou, presidente do SETCESP Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São
Paulo e Região e também Diretor de Desenvolvimento
e Novos Negócios, além dos empresários Celso Masson,
Manoel Sousa Lima e Altamir Filadelfi Cabral.
No auditório, Guti falou sobre os principais desafios de
sua gestão e afirmou que a Prefeitura está aberta a ajudar
o setor. “Nós temos que ser facilitadores. Existe uma
secretaria que foi totalmente remodelada aqui, na cidade
de Guarulhos, voltada ao desenvolvimento econômico,

Tayguara Helou; Alexandre Zeitune; Gustavo Henric Costa (Guti);
Urubatan Helou; e Milton Petri, da esquerda para a direita

científico, tecnológico e de inovação, justamente para que
possamos atrair e abrigar o maior número de empresas,
como as de logística”, explicou.
Durante a visita, Tayguara Helou apresentou as
principais bandeiras do sindicato ao prefeito: carga
tributária, luta contra o roubo de cargas, regulamentação
do VUC – Veículo Urbano de Carga em Guarulhos,
indústria da Justiça do Trabalho, abastecimento e
mobilidade urbana. Ele presenteou o prefeito com um
exemplar do livro “SETCESP: 80 anos Transportando o
Futuro”, que conta a trajetória da entidade.

Urubatan Helou; Gustavo Henric Costa (Guti); Manoel Sousa Lima;
Tayguara Helou e Alexandre Zeitune, da direita para a esquerda

Filial de Belo Horizonte (MG) realiza sua primeira SIPAT
A filial da Braspress de Belo Horizonte realizou sua

utilidade para os colaboradores no desenvolvimento de

primeira SIPAT – Semana Interna de Prevenção de

suas atividades. Além disso, segundo ele, a adesão foi

Acidentes de Trabalho. O evento ocorreu entre os dias

mais alta que o esperado.

17 e 20 de abril passado e contou com a presença de 279
colaboradores.

“Ao longo da semana seguinte à SIPAT, todos
responderam a um questionário, no qual expressaram

Participaram da abertura das atividades os integrantes

sua satisfação e sugeriram temas para o próximo ano. Foi

da CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes:

gratificante ver o retorno positivo e o esforço empregado

Alexandre Cássio Aragão de Souza, Marcos Glicério

durante o planejamento e execução do evento”, comentou

Monteiro, Nathalia Moreira Barros, Priscila Roberta

o Gerente Bruno.

Horta, Raquel de Oliveira Pereira, Valtencir Geraldo de
Campos e Vanessa de Fátima Xavier Melo.
Prevenção do abuso de drogas, segurança no trânsito
e direção defensiva, alimentação saudável, primeiros
socorros, higienização da pele e arrumação no transporte
de cargas foram alguns dos temas abordados na SIPAT.
Todos ainda participaram de ginástica laboral e puderam
aferir os níveis de glicose e a pressão arterial.
Bruno Ottoni, Gerente da Filial, disse que a escolha
dos temas foi feita de acordo com a necessidade e a

Ginástica laboral foi uma das atividades oferecidas aos colaboradores
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Urubatan Helou recebe a visita da ex-presidente
do Tribunal Regional do Trabalho
Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress,

Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

recebeu, no dia 3 de maio passado, a visita da advogada Dra.

entre 2002 e 2004 e Presidente da 2.ª Turma do Tribunal

Maria Aparecida Pellegrina, a primeira mulher a assumir o

Regional do Trabalho da 2ª Região nos biênios 2004/2006 e

cargo de Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2.ª

2006/2008, ano em que se aposentou da Magistratura.

Região.
Na ocasião, a Dra. Maria Aparecida teve a oportunidade
de conhecer o departamento jurídico e as instalações do
Planeta Azul, em Guarulhos (SP).
Membro fundadora da Academia Paulista de Direito,
a visitante foi Presidente por diversas vezes de concursos
públicos para ingresso na Magistratura do Trabalho da
2.ª Região e Corregedora Regional do Tribunal Regional
do Trabalho da 2.ª Região para o período de 1998 a 2000;

Deborah Viana, Assistente Jurídica; Dr. Herick Azevedo, Gerente
Jurídico; Viviane Galdini, Advogada; Dra. Maria Aparecida Pellegrina;
Silvana Pereira, Assistente Jurídica; Débora Teroel, Assistente Jurídica;
e Emanuel Santana, Advogado Trabalhista, da direita para a esquerda

Alunos de Logística visitam o Planeta Azul
José Gentil Capolupo, Gerente Nacional de Operações

Alves, Miguel Santos de Oliveira, Nathielli Rodrigues dos

da Braspress, recebeu os alunos dos cursos técnicos de

Santos, Raquel Borges da Silva, Renato Sousa dos Santos e

Logística do SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem

Thainá Rodrigues de Souza, do SENAC Guarulhos, foram

Comercial - de Guarulhos (SP) e da ETEC - Escola Técnica

acompanhados pelos professores Abrão Lincoln Areal, Vânia

Estadual - Profº André Bagasian, no dia 25 de março

Maria N. da Silva e Rosa Lúcia M. da Silva.

passado, no Planeta Azul, em Guarulhos (SP).

Também na mesma data, Alice Costa Sousa, Ana Célia

Durante a visita, os estudantes obtiveram informações

Pereira dos Santos, Jane Ventura de Souza, Letícia Dias

sobre a empresa e suas filiais, processos de automação,

da Silva, Patrícia Silva de Campos Corrês e Rianny Kerolle

SORTER – Sistema Automatizado de Distribuição de

Pereira Lima, da ETEC Prof.º André Bagasian, estiveram

Encomendas, racionalização da operação e diferenciais

no Planeta Azul acompanhadas pela professora Elisabete

competitivos.

Barbosa Araújo.

Adriana dos Santos, Amanda Nascimento Torrigo, Camila
Xavier Muniz, Emely Gomes dos Santos, Gabriely Vilas Boas
de Jesus, Kanandra Santos da Silva, Kauany Ramos de Moraes
Brasil, Larissa Silva Moreno, Lidiane Dias da Cruz, Margareth
dos Santos Coelho, Maurício Neves da Silva, Maurílio Prado

O grupo visitou o Planeta Azul no dia 25 de março passado

Jovem realiza o sonho de conhecer a Braspress
Maria Eduarda Gomes da Silva, de 14 anos, há um ano

Maria Eduarda conta que não somente os caminhões,

foi diagnosticada com Sarcoma de Ewing, o segundo tipo

mas também a maneira como foi recepcionada por todos

de câncer ósseo mais comum entre crianças e adolescentes

foi o que mais chamou sua atenção.

no mundo.
Filha de Eduardo Gomes da Silva, Funileiro da
Braspress, ela teve a oportunidade de visitar, pela primeira

“Fiquei muito feliz. Nunca recebi tantos abraços
num único dia e ainda tive direito a bolo e refrigerante”,
lembrou a jovem.

vez, as instalações do Planeta Azul, em Guarulhos (SP),
no dia 4 de agosto passado.
Além de passar pela área de Manutenção de Frota, a
jovem conheceu o SORTER – Sistema Automatizado de
Distribuição de Encomendas, o restaurante e o Simulador.
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Maria Eduarda foi recebida pela equipe de Manutenção da Frota, no
Planeta Azul

Braspress recebe membros
do Grupo Würth
Um grupo formado por 22 pessoas da empresa Würth
visitou o megacomplexo Planeta Azul, em Guarulhos
(SP), no dia 8 de março passado.
No auditório, Urubatan Helou, Diretor Presidente da
Braspress, deu as boas-vindas a todos e, logo depois, os
visitantes assistiram à apresentação institucional feita
por Tayguara Helou, Presidente do SETCESP – Sindicato

No auditório, Tayguara Helou fez a apresentação institucional aos
visitantes

das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e

Lema, Manuel Merino Gonzales, Doris Montero, Jairton

Região e Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios

Nuvens, Diego Pereira, Clemente Quintero, Jorge Ramirez

da Braspress.

Torres, Gonzalo Rocha, Carlos Vera, Jorge Rossetto,

Em seguida, André Botura, Armin Breitner, Maria del

Saul Silva e Thomas Wahl, acompanhados por Tayguara

Carmen Casenave, Daniel Celasco, Jaquelina Contreras,

Helou e pelos Diretores Luiz Carlos Lopes (Operações)

Volker Erlewein, Pedro Gargallo, Douglas Gonçalves,

e Giuseppe Lumare Junior (Comercial), conheceram as

Angela Maria Patiño Rojas, Oliver K. Hitz, Jose Ignacio

instalações da Organização.

Urubatan Helou e Milton Petri são retratados em quadro
Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress, e
seu sócio, Milton Petri, Diretor Vice-Presidente, foram
homenageados por Cristina Taques, colaboradora de uma
empresa parceira, no dia 25 de maio passado.
No quadro assinado por ela mesma, Cristina retratou
os fundadores da Braspress sobre um mapa do Brasil, um
triciclo utilizado para realizar os serviços de entrega no
início das operações da Organização e um caminhão da
frota atual. Segundo a executiva, a ideia foi demonstrar
o passado e o presente da Companhia e sua importância
para o País.

Urubatan Helou; Cristina Taques; e Milton Petri, da esquerda para a direita

Alunos de Instituto Federal visitam a filial de São Luís (MA)
Alunos do curso técnico em Logística do Instituto Federal

Clemilton Jansen Cordeiro Junior, Glendha Luiza Marinho

de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – Campus

do Nascimento, Gustavo Azevedo, João Victor Marques das

Santa Inês visitaram a filial da Braspress de São Luís (MA)

Chagas, Juliana Neves Ewerton, Karla Gabrielle Patricio da

e foram recepcionados pela Gerente Luciana Aquino, no dia

Silva, Karmem Luiza Araújo Oliveira, Layanne Silva Sousa,

16 de março passado.

Luís Henrique Santos Serra, Luiza Maryana da Cruz Silva,

O grupo, que teve a oportunidade de conhecer as

Marcus Vinícius da Silva Sousa, Matheus Zaians Sousa

dependências da filial e tirar suas dúvidas, foi formado por

Castro, Maurício Leonardo Silva Cardoso, Mérilyn Aroucha

Adriana Moraes de Sousa, Alyne Byatriz de Sousa Carvalho,

Barros, Milena Costa Rodrigues, Nayara Gama Barros,

Ana Paula Lobo Brito, Andrea Fernandes da Silva, Ângela

Nathully Pedrosa Coelho Silva, Paulo Thiago Mendes

Conceição de Araújo, Ariadene Cristina Melo Cutrim, Brenda

Anjos, Sandriane Pinheiro de Carvalho, Shádylla Waléria de

Vânia Magalhães da Silva, Cássia Nayara da Silva Pereira,

Santana, Socorro Yasmin Anjos Ramos, Stephane Pereira
Costa, Taiane Pereira Lima, Vanessa Saraiva Reis, Vanessa
Silva e Silva, Wellington Mendonça Ferreira e Valdonir dos
Santos Nogueira.
Os visitantes foram acompanhados pelos professores
Cláudio Pereira da Silva, Cláudio Sousa Figueiredo e Angela
Maria Mousinho Santos.

Os estudantes conheceram a filial no dia 16 de março passado
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Mercedes-Benz do Brasil e Grupo De Nigris
fazem visita ao Planeta Azul
A Braspress recebeu no Planeta Azul, em Guarulhos
(SP), a visita da alta gestão da Mercedes-Benz do Brasil

da Braspress, e Urubatan Helou Jr., Diretor de Frota da
Organização.

e do Grupo De Nigris, concessionária e distribuidora de
veículos da Mercedes-Benz, no dia 7 de março passado.
Na

oportunidade,

Roberto

Leoncini,

Vice-

Presidente de Vendas Mercedes-Benz; Ari Gomes de
Carvalho, Diretor de Vendas e Marketing Caminhões
Mercedes-Benz; Neto De Nigris, Diretor do Grupo
De Nigris; José Luis Bertoco, Diretor do Grupo De
Nigris; Theo De Nigris, Diretor Adjunto; e José Reche,
Gerente Sênior de Vendas Frotistas & Regional de
São Paulo, conheceram as instalações do Planeta Azul
acompanhados por Urubatan Helou, Diretor Presidente

Theo De Nigris; José Luis Bertoco; Giuseppe Coimbra; Ari Gomes
de Carvalho; Roberto Leoncini; Urubatan Helou; Neto De Nigris;
Urubatan Helou Junior; e José Reche, da direita para a esquerda

Filial São Paulo da Braspress
realiza simulado de emergência
Com duração total de 20 minutos, a filial de São

Na ocasião, estiveram presentes 60 brigadistas de

Paulo da Braspress realizou seu primeiro simulado de

emergência, além de colaboradores que ocupam o prédio

evacuação, no dia 16 de maio passado.

da filial, como as áreas de Tecnologia da Informação,
Emissão, Tráfego Urbano, Terminal de Cargas e Gerência.
De acordo com Sarita Magnan, Supervisora da Área
de SESMT – Serviços Especializados em Engenharia
de Segurança e em Medicina do Trabalho, agora os
colaboradores estão treinados e preparados para atuar
em situações de emergência. “Nosso primeiro simulado
de evacuação foi um sucesso: ocorreu de forma ordenada
e rápida, atendendo à legislação e aos requisitos de nossos

O treinamento reuniu brigadistas de emergência

clientes”, afirmou a Supervisora.

Braspress recebe diretor da
ANTT – Agência Nacional de
Transportes Terrestres
Marcelo Vinaud Prado, Diretor, e Thiago Martorelly,
Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário
e Multimodal de Cargas, ambos da ANTT – Agência
José Maria Gomes, Diretor Executivo da Quimitrans Transportes;
Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress; Thiago
Martorelly, Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário
e Multimodal de Cargas da ANTT; Marcelo Vinaud Prado, Diretor
da ANTT; Edmara Claudino, Diretora da NTC&Logística; Marcelo
Rodrigues, Diretor Executivo da 3P Transportes; Hélio Roselen,
Secretário Geral do SETCESP - Sindicato das Empresas de
Transportes de Carga de São Paulo e Região; Adriano Depentor,
Diretor Presidente da Jamef; Milton Petri, Diretor Vice-Presidente
da Braspress; e Valdomiro Fellipe, Gerente Operacional da
Transportadora Pajuçara, da direita para a esquerda
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Nacional de Transportes Terrestres, realizaram uma
visita técnica ao Planeta Azul, em Guarulhos (SP), no dia
5 de junho passado.
Recebida por Urubatan Helou, Diretor Presidente
da Companhia, a dupla conheceu as instalações da
Organização e participou de uma reunião com Diretores e
Gerentes da Braspress e de outras transportadoras.

Alunos da FATEC de Jaú (SP) conhecem a Matriz da Braspress
José Gentil Capolupo, Gerente Nacional de Operações

Rodrigo D. da Silva, Carolina G. Feirabend, Alexandre de

da Braspress, recebeu os alunos do curso de Logística da

Souza Santos, Edelson P. de Godoi, Maiara Patrícia dos

Faculdade de Tecnologia de Jaú para uma visita técnica

Santos, Ronaldo Luís de Jesus, Orlando Elias Correia,

no Planeta Azul, em Guarulhos (SP), no dia 8 de abril

Erika M. Silva, João V. Trevisan Jr., Eder Zerlin, André

passado.

Luis Ocon, Joice Amaral, Larissa Pacheco, Rosenilda da

Na ocasião, a turma teve a oportunidade de conhecer

Cruz Marciano, Maicon Luther King C. Soares, Bruna

o processo de automação, o SORTER – Sistema

Cristina Silva, Ana Carolina A. Carneiro, Marco Antonio

Automatizado de Distribuição de Encomendas e os

G. Rodrigues, André Luis Serrato, Leandro dos Santos

diferenciais competitivos da Organização.

Florêncio, Andreia E. da Silva Maciel, Natalia Pinheiro,

Acompanhado pelos professores Manoel de Jesus

Arthur P. Morelato, Lucas Rodrigues e André Godoy.

Lucas e Cida Cristina de Sousa Moraes, o grupo era formado
por Adriana Jesus da Cruz de Lima, Jeferson Roberto
de O. Silva, Daniel A. de Lova, Leidiane Capobianco,
Everton Leandro da Silva, Jaqueline Carneiro, Filipe
M. Carrieri, Camila Caramagno Sanchez, Mariéli G. da
Silva, Rodrigo L. Ferreira, Sara Regina Basílio, Juliana
C. Camargo, Vinicius Pereira da Silva, Tauane Valenzola,
Letícia Fernanda Santos, Rodolfo F. da Silva, Marizete F.
Bruckner, Jonatas S. de Lima, Marcelo Gomes Chiode,

Os alunos tiveram a oportunidade de visitar o SORTER - Sistema
Automatizado de Distribuição de Encomendas, instalado no Planeta Azul

Diretoria da Braspress recebe
Deputado Federal Major Olímpio
Sérgio Olímpio Gomes, Deputado Federal de São
Paulo, visitou o Planeta Azul, em Guarulhos (SP), no
dia 22 de maio passado. O político teve a oportunidade
de conhecer as instalações da empresa e almoçar com
Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress; Milton
Domingos Petri, Diretor Vice-Presidente; Giuseppe
Lumare Júnior, Diretor Comercial; Luiz Carlos Lopes,
Diretor de Operações, e o Coronel Antonio Marin, Gerente
Nacional de Gerenciamento de Riscos.
Major Olímpio é paulista nascido em Presidente
Venceslau. Ingressou na Polícia Militar em 1978 e é bacharel
em Ciências Jurídicas e Sociais, jornalista, professor de
Educação Física, técnico em defesa pessoal, instrutor de
tiro e autor de livros voltados à questão da segurança.

Giuseppe Lumare Júnior; Urubatan Helou; Sérgio Olímpio Gomes;
Milton Petri; Luiz Carlos Lopes; e Antonio Marin, da direita para
a esquerda

Alunos de Logística conhecem a filial de Salvador (BA)
A filial da Braspress de Salvador (BA) recebeu a visita

Na oportunidade, Edilene Freire, Gerente Regional

dos alunos do curso de Logística do Centro Universitário

dos Estados da Bahia e Sergipe, apresentou ao grupo as

Jorge Amado, no dia 22 de agosto passado.

instalações e diferenciais competitivos, além do sistema
de esteiras, carregamentos e manutenção da frota da
Organização.
O grupo, formado por Andreia da Cruz, Cynara Ramos,
Adriele Costa, Pedro Henrique Oliveira, Rodrigo Duarte,
Ana Caroline Motta, Ivana Goes e Pietro Guimarães,

O grupo foi recebido por Edilene Freire, Gerente Regional dos
Estados da Bahia e Sergipe

estava acompanhado do professor Salomão Santana.
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Reunião da Federação das Empresas de Transporte
de Carga do Estado de São Paulo é realizada na Braspress
Com a presença de quarenta pessoas, a reunião da
Federação das Empresas de Transporte de Carga do Estado

terem aceito o convite. Muito obrigado a todos’’, afirmou
ele na ocasião.

de São Paulo (FETCESP) de 28 de abril passado foi realizada
na Matriz da Braspress, no Planeta Azul, em Guarulhos (SP).
A comitiva contou com a presença do presidente da
entidade, Flávio Benatti, e vários presidentes, diretores
e representantes dos sindicatos do Estado, bem como
assessores.
Foi a oportunidade que os visitantes tiveram para
conhecer as dependências do megacomplexo Planeta Azul,
e cumprir o compromisso da FETCESP.
Segundo o Diretor Presidente da Braspress, Urubatan
Helou, foi uma honra receber os convidados. “Ficamos
profundamente felizes pelos membros da FETCESP

Tayguara Helou, presidente do SETCESP - Sindicato das Empresas
de Transportes de Carga de São Paulo e Região e Diretor de
Desenvolvimento e Novos Negócios da Braspress; Carlos Panzan,
Vice-Presidente da FETCESP; Urubatan Helou, Diretor Presidente
da Braspress; Flávio Benatti, Presidente da FETCESP; Tânia
Aparecida Guimarães, Assessora da Diretoria da FETCESP;
Marcos Aurélio Ribeiro, Diretor Jurídico da NTC&Logística; e
Milton Petri, Diretor Vice-Presidente da Braspress

Filial de Blumenau (SC) é campeã da Copa SEST/SENAT 2017
Após disputar a final contra o Expresso São Miguel, a

Bruno Felipe de Sousa, Conferente; Edvaldo Soares de

filial da Braspress de Blumenau (SC) consagrou-se campeã

Lima, Conferente Líder; Edson Josimar Pinho, Motorista

da 4ª Copa SEST/SENAT - Serviço Social do Transporte/

Carreteiro; Cirio Esser, Motorista Agregado; Francisco

Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - de

Wanderson

Futebol Society na primeira etapa estadual, realizada no

Henrique Gritten, Assistente de Emissão; Natalino

dia 2 de julho passado.

dos Santos Pinto, Conferente; Sandro Ricardo Coelho

Ferreira,

Motorista

Urbano;

Marcelo

Adilson José Gonçalves Ferreira, Motorista Urbano;

Gonçalves, Conferente; Tafarel Tiago Kosta, Assistente

Anthony Benvindo Cordeiro, Assistente de Pendência;

de Emissão, e Tiago Esser, Encarregado Operacional,
formaram o time comandado por Renato Gerardi,
Gerente da filial de Blumenau.
Depois de enfrentarem dificuldades durante a partida,
os atletas tiveram o empate de 2x2 e conseguiram o título
nos pênaltis, com 1x0.
Para Gerardi, a conquista serviu para aumentar ainda
mais a união entre seus colaboradores.
“Por meio do trabalho em equipe, determinação e

A final do campeonato foi disputada no dia 2 de julho passado

garra, fomos capazes de vencer esse desafio”, afirmou ele.

Braspress participa de procissão em Osasco (SP)
A Braspress participou, mais uma vez, da procissão
motorizada de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas,

Encarregada de Tráfego, representaram a Organização no
evento realizado em Osasco no dia 23 de julho passado.

promovida pelo Simtratecor – Sindicato dos Motoristas e
Trabalhadores do Ramo de Transportes de Empresas de
Cargas Secas e Molhadas e Diferenciados do Comércio,
Indústria, Gás, Estabelecimentos Bancários e Financeiros
de Osasco e Região.
Raimundo Ferreira Matos, Gerente do CAOB – Centro
de Apoio Operacional Braspress Tamboré, e Cleide Almeida,
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O motorista Manoel Correa da Mota conduziu o caminhão,
durante o evento
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Braspress recebe Medalha de Mérito do
Transporte da NTC&Logística 2017

José Hélio Fernandes, Presidente da NTC&Logística; Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress; Milton Petri, Diretor Vice-Presidente da Organização; e Ana Carolina Jarrouge, Coordenadora da ComJovem Nacional, da direita para a esquerda

B

raspress, tradicional empresa de Encomendas,

Fazendo uma rápida retrospectiva, lembro-me

recebeu a Medalha de Mérito do Transporte da

das inúmeras dificuldades econômicas impostas ao

NTC & Logística como destaque pela atuação

empreendedorismo nesse País, bem como dos 17

no setor de transporte rodoviário de cargas.
O prêmio foi entregue por José Hélio Fernandes,

lembro-me também de nossas vitórias ao sermos a

Presidente da entidade, em cerimônia realizada em

única transportadora privada a operar capilarmente

Brasília (DF), no dia 10 de maio passado. Ele deu as

por meios próprios em todo o território nacional.

boas-vindas a todos e disse estar muito feliz.

Além de pioneira na utilização de diversas

“É importante valorizarmos o que as pessoas e

ferramentas de gestão e de automação – inclusive,

as empresas fazem pelo setor. Esta é uma pequena

nosso mais recente investimento, de R$ 260 milhões

homenagem que representa o nosso agradecimento a

no Planeta Azul, inaugurado no ano passado,

todos vocês, em especial aos indicados pelo Conselho

demonstra toda a nossa confiança no futuro do

Superior da NTC.”

Brasil.

A Braspress foi a segunda homenageada da noite.

Mas todo esse investimento nada vale sem as

Logo ao ser chamado ao palco, Urubatan Helou,

pessoas: nossos 6 mil colaboradores e mais os

Diretor Presidente da Organização, chamou seu

terceirizados, pois quem faz a Braspress são as

sócio, Milton Petri, Diretor Vice-Presidente, para

pessoas, como o Senhor Jorge Bittar, aqui presente,

compartilhar com ele aquele momento especial.

nosso Regional do Centro-Oeste, e nosso colaborador

“Estou muito feliz e honrado em receber esta
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planos econômicos que tivemos que enfrentar, mas

há 15 anos.

homenagem pela empresa, pois entre todos os

Quero aproveitar a oportunidade para agradecer

prêmios que já ganhamos, este com certeza é o mais

ao meu sócio, Petri, irmão que a vida me deu, bem

importante, pois demonstra o reconhecimento dos

como à Alayses, minha esposa, e à Terezinha, esposa

meus pares a tudo o que já foi realizado.

do Petri’’, finalizou Urubatan Helou na ocasião.
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Braspress recebe Prêmio Empresarial de
Desenvolvimento Econômico

M

ilton Domingos Petri, Diretor Vice-Presidente,

responsáveis pelos avanços econômicos do município”,

representou a Braspress durante o 1.º

agradeceu o Vice-Presidente.

Prêmio Empresarial de Desenvolvimento

Econômico de Santana de Parnaíba (SP), no dia 29 de
março passado.
Em meio a outras 600 empresas, a Companhia
foi reconhecida por contribuir para o crescimento
e evolução de Santana do Parnaíba, que em apenas
quatro anos saltou da 52.ª para a nona posição entre as
melhores cidades para se investir no Brasil.
Durante o evento, o prefeito Elvis Cezar apresentou
aos convidados os avanços do município nos últimos
anos, prestou homenagens e fez agradecimentos.
Satisfeito com a homenagem, o Diretor VicePresidente da Braspress disse que o prêmio demonstra a
importância da Companhia no desenvolvimento do País.
“Hoje a Braspress conta com 94 filiais espalhadas
pelo Brasil, e fico feliz por saber que estamos entre os

Elvis Cezar, prefeito de Santana de Parnaíba (SP), à esquerda;
e Milton Petri, Diretor Vice-Presidente da Braspress, à direita

Polícia Militar do Estado do Rio de
Janeiro homenageia a Braspress

G

Administrativo-

Janeiro; Coronel Moura, ex-comandante do Bope e atual

Financeiro da Braspress, recebeu a homenagem

Diretor do SINDICARGA – Sindicato das Empresas

da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro,

de Transporte do Estado do Rio de Janeiro; Aguinaldo

no dia 1º de junho passado, em agradecimento da

Ramos, Gerente Regional da Braspress no Rio de Janeiro;

Organização, pela reforma do veículo blindado 51-0010

o Major Aristeu, Subcomandante do 9º Batalhão; Corbage,

pertencente ao 9º Batalhão dessa Corporação.

Subcomandante do Bope, e o Capitão Marco Aurélio,

iuseppe

Acompanhado

Coimbra,

pelo

Diretor

Gerente

Nacional

de

Gerente do Gerenciamento de Riscos do Rio de Janeiro.

Gerenciamento de Riscos, Antonio Marin, ambos foram
recebidos pelo Tenente Coronel da Polícia Militar, Ivan
do Espírito Santo Araújo, Comandante do 9º Batalhão,
que entregou uma placa em homenagem à Braspress.
“Representando, neste momento, nosso Diretor
Presidente, Urubatan Helou, o Vice-Presidente, Milton
Petri, bem como nossos 6.000 colaboradores, quero
agradecer a iniciativas como esta, aliadas à política de
combate à criminalidade, capitaneadas pela Polícia
Militar. Certamente, contribuímos muito para construir
dias melhores!”, afirmou Coimbra.
Também estiveram presentes o Coronel Lima Freire,
Chefe do Estado Maior da Polícia Militar do Rio de

Aguinaldo Ramos, Gerente Regional do Rio de Janeiro; Ivan do Espírito
Santo Araújo, Tenente Coronel da Polícia Militar e Comandante
do 9º Batalhão; Giuseppe Coimbra, Diretor AdministrativoFinanceiro da Braspress; Coronel Lima Freire, Chefe do Estado
Maior da Polícia Militar do Rio de Janeiro; e Antonio Marin, Gerente
Nacional de Riscos da Braspress, da direita para a esquerda
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Capela ecumênica é inaugurada
no Planeta Azul

Padre José Alexandre dos Santos, da Paróquia Santa Teresinha e Nossa Senhora das Angústias; Urubatan Helou, Diretor Presidente da
Braspress; Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações; e Tayguara Helou, Presidente do SETCESP - Sindicato das Empresas de Transportes de
Carga de São Paulo Região e Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios da Braspress, da esquerda para a direita

O

megacomplexo Planeta Azul, em Guarulhos

A capela ficará sempre aberta para que todos nós, num

(SP), dispõe de um novo espaço que pode ser

momento de cansaço ou estresse, possamos fazer uma

frequentado por colaboradores e visitantes de

oração e pedir a Deus que encaminhe os nossos passos”,

quaisquer religiões.
Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress,

Em seu discurso, Padre José falou sobre a

membros da Diretoria e colaboradores estiveram na

importância de se ter, em meio à rotina diária, um

presença do Padre José Alexandre dos Santos, da Paróquia

tempo dedicado a Deus.

Santa Teresinha e Nossa Senhora das Angústias, também

“Sempre encontre um tempo para Deus. Na sua

em Guarulhos, para a inauguração da Capela Ecumênica,

igreja, vá, congregue, celebre, reze. Busque Deus, porque

no dia 3 de maio passado.

ali você encontra o equilíbrio para a sua vida agitada,

Antes de passar a palavra ao padre, Urubatan Helou
falou brevemente.
“Depois da nossa instalação no Planeta Azul, temos que
tornar hábito a prática de falar com Deus todos os dias.

corrida”, disse.
Em 15 de maio passado foi a vez do Pastor Márcio
Lopes Avila, da Igreja Evangélica Bola de Neve,
participar da consagração da Capela.

Foi por isso que inauguramos este espaço ecumênico

Comparando o trabalho do homem à passagem

celebrando a fé, a crença e aquilo que temos de mais sagrado,

bíblica sobre o Jardim do Éden, o pastor destacou que,

que é a religiosidade de cada um de nós, brasileiros.

ao trabalharmos, estamos ajudando a Deus a manter a

Quando concebemos a capela, queríamos um pequeno
espaço que pudesse ser a celebração da fé, mas a fé do
tamanho do universo!
Hoje, estamos fazendo uma celebração com o Padre
Alexandre, por ser o Brasil um país eminentemente
católico.
Mas o espaço não é católico ou evangélico, apenas;
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afirmou.

ordem em tudo.
“A Bíblia, em primeiro lugar, mostra que o trabalho
edifica o homem e que é da vontade de Deus que o
homem trabalhe.
Tenho certeza de que Deus se agrada com todo
mundo que trabalha, que se envolve e que põe a mão na
massa”, ressaltou.

é um espaço ecumênico, que pode ser frequentado

“Imagine se você chegasse todos os dias ao seu

também pelo espírita, pelo budista, pelo muçulmano

trabalho e, antes de entrar em sua sala, falasse: ‘Senhor,

e pelo judeu, para celebrar sua fé e buscar um pouco

hoje eu não quero entrar num jardim amaldiçoado; quero

de paz.

entrar num jardim sagrado, cultivado e cuidado’.
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Pastor Márcio Lopes Ávila, da Igreja Evangélica Bola de Neve

Colaboradores e visitantes de quaisquer religiões podem frequentar
a capela

Imagine se todos os dias, ao entrar em sua baia,

Em seguida, Francis lembrou aos presentes de que a

em seu caminhão, em seu ambiente de trabalho, você

Bíblia, ao narrar a história de Jesus, incentiva a prática da

falasse assim: ‘Senhor, faça deste dia, deste ambiente de

cooperação e do amor ao próximo, e não do egoísmo ou

trabalho, não um lugar em que eu trabalhe entre ervas

da competição desleal.

daninhas e com o suor do meu rosto, mas um lugar onde
eu possa exercer meu trabalho em Tua presença. E isso
vai se transformar num jardim’”, acrescentou.
No dia 3 de julho passado, em comemoração aos
40 anos da Braspress, os colaboradores da Matriz, em

“Se você quer fazer a diferença no mundo, precisa
estar ligado às pessoas e cooperar.
Tenho certeza de que foi somente pelo trabalho em
equipe de muitos de vocês que a Braspress veio se instalar
no Planeta Azul.

Guarulhos, e da Filial São Paulo, ambas instaladas no

Li a história desta Organização e vi que os Senhores

Planeta Azul, tiveram um encontro com o Padre Fabrício

Urubatan Helou, Diretor Presidente, e Milton Petri,

Bezerra Lopes, da Paróquia São Roque.

Diretor Vice-Presidente, estão juntos há mais de 40 anos.

Em sua fala, Padre Fabrício destacou que o ser

Isso

significa

que

ambos

já

passaram

por

humano tem a necessidade de viver em comunhão com

dificuldades, crises, desafios inimagináveis, sonharam

outras pessoas, mas para isso é necessário conviver com

juntos e nunca desistiram.

as diferenças.
“Na empresa, todos temos a possibilidade de nos
relacionarmos com nossos colegas.
Cada um deles carrega suas diferenças, mas, se não
aprendermos a conviver com isso, não chegaremos ao
amor verdadeiro.
Um time unido, que se respeita, sempre produz e
alcança prosperidade”, defendeu Padre Fabrício.

Em relacionamentos duradouros como esse, sempre
há muitas vitórias a somar”, considerou a pastora.
No encerramento, Urubatan Helou deixou sua
mensagem.
“Este é apenas um espaço, porque religiosidade a
gente pratica em qualquer lugar.
Repito o que sempre digo: bendito seja o homem
que, de manhã, quando acorda, diz: ‘Eu vou trabalhar’. E

Também no dia 10 de julho passado, foi celebrado um

bendito seja o homem que à tarde, quando sai do trabalho,

culto evangélico na presença da Pastora Francis Ávila, da

diz: ‘Estou voltando para casa’. Quem tem um lar, trabalho,

Igreja Bola de Neve.

saúde e Deus, tem tudo!”, finalizou o Diretor Presidente.

Antes de iniciar seu discurso, a pastora falou sobre a

A capela ecumênica está localizada próxima à área de

importância da capela, ao oferecer bem-estar, inclusive

Manutenção e Conservação de Frota, no megacomplexo

espiritual, a colaboradores e visitantes.

Planeta Azul, em Guarulhos, e fica aberta diariamente.

Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress, à esquerda; e
Padre Fabrício Bezerra Lopes, da Paróquia São Roque, à direita

Pastora Francis Ávila, da Igreja
Evangélica Bola de Neve
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PERFIL

CAXIAS DO SUL (RS)
1) Dimensões da filial:
a) Área total: 4.500 m²
b) Área construída: 2.100 m²
c) Área do terminal: 1.200 m²
d) Número de docas: 24
2) Abrangência da filial: 300 km²
3) Número de cidades atendidas: 87

4) Número de colaboradores: 30
5) Quantidade de frota: 12 veículos
6) Início das atividades: maio de 2003
7) Ranking de faturamento: 22º lugar
8) População da cidade: 479 mil habitantes
9) Clientes atendidos: 669

CUIABÁ (MT)
1) Dimensões da filial:
a) Área total: 11.800 m²
b) Área construída: 4.200 m²
c) Área do terminal: 3.500 m²
d) Número de docas: 19
2) Abrangência da filial: 817,5 km²
3) Número de cidades atendidas: 141
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4) Número de colaboradores: 41
5) Quantidade de frota: 45 veículos
6) Início das atividades: 11/12/2003
7) Ranking de faturamento: 46º lugar
8) População da cidade: 856.706 habitantes
9) Clientes atendidos: 648

CHAPECÓ (SC)
1) Dimensões da filial:
a) Área total: 3.656,50 m²
b) Área construída: 1.756,79 m²
c) Área do terminal: 1.532,23 m²
d) Número de docas: 6
2) Abrangência da filial: 117,5 km²
3) Número de bairros atendidos: 175

4) Número de colaboradores: 20
5) Quantidade de frota: 23 veículos
6) Início das atividades: 22/07/2009
7) Ranking de faturamento: 34º lugar
8) População da cidade: 209.553 habitantes
9) Clientes atendidos: 195

COLATINA (ES)
1) Dimensões da filial:
a) Área total: 5.250 m²
b) Área construída: 1.120 m²
c) Área do terminal: 850 m²
d) Número de docas: 13
2) Abrangência da filial: 220 km²
3) Número de cidades atendidas: 33

4) Número de colaboradores: 26
5) Quantidade de frota: 12 veículos
6) Início das atividades: março de 2004
7) Ranking de faturamento: 33º lugar
8) População da cidade: 123.598 habitantes
9) Clientes atendidos: 485
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BALANÇO

Jorge Bittar
Regional do Centro-Oeste

Jorge Bittar, Gerente Regional do Centro-Oeste

Prosseguindo com a série sobre o balanço das

de cada uma de suas filiais. No Distrito Federal focamos

regionais da Braspress, destacamos nesta edição Jorge

as atividades nas vendas FOB, já que somos uma unidade

Bittar, Regional do Centro-Oeste.

da Federação de pouca atividade industrial, mas, em

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

bens de consumo. No CIF desenvolvemos uma maneira
de explorar a “indústria das licitações” e fomentamos esse
mercado com nossos serviços para distribuir suprimentos

Jorge Bittar: Comecei em novembro/2002, assumindo

oriundos da iniciativa privada para o setor público.

a Gerência da filial de Brasília. Isso aconteceu em pleno

Foram essas ações que nos tornaram líderes de mercado e

final de ano, com nosso terminal lotado, e marcou

referência em Brasília.

bastante, pois incrementou o desafio!!! Em 2006, a filial

Em nossa filial de Goiânia consolidamo-nos como o

de Brasília foi desmembrada da Regional Centro-Oeste,

principal transportador da indústria local, atendendo às

e assim se criou a Regional Distrito Federal. Em 2009,

necessidades de exportação para todo o Brasil, com foco

recebi a oportunidade de assumir a Regional Centro-

nos segmentos de confecções, calçados, medicamentos,

Oeste, que acabou por incorporar novamente a filial de

produtos veterinários e informática, entre outros. Na

Brasília, extinguindo-se a Regional DF. Hoje, a Regional

modalidade FOB, absorvemos significativas demandas na

incorpora as filiais de Brasília (DF); Goiânia, Porangatu e

importação de bens de consumo, com o que passamos a

Rio Verde (GO); Palmas (TO) e Paracatu (MG).

ser referência no mercado local de encomendas, algo que

BRASPRESS NEWS: Como você avalia a
performance de sua regional?
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contrapartida, atuamos como grandes importadores de

nos transformou em uma das principais filiais de nossa
Organização nessa modalidade.
Na filial de Palmas, no Tocantins, desenvolvemos três

Jorge Bittar: A Regional Centro-Oeste se consolidou

importantes pilares que marcam nossa presença no Estado:

ao longo dos anos desenvolvendo as aptidões específicas

o primeiro, de explorar a exportação de encomendas

BRASPRESS NEWS

A filial de Goiânia conta com 115 colaboradores

encomendas que abastecem o Estado de bens de consumo

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

na modalidade FOB, que tem como estratégia principal a

Jorge Bittar: Nos últimos anos, trabalhamos para

forte atuação em todas as regiões do Estado, e, por último,

alavancar o faturamento com receitas que produzissem

consolidar nossa atuação como filial de alta performance

bons resultados financeiros, desenvolvendo estratégias

na distribuição de encomendas no Estado, que tem como

que fossem ao encontro da aptidão econômica de cada

particularidade enormes desafios logísticos.

filial, tirando o máximo e o melhor que o mercado

através das empresas lá instaladas, que se beneficiam de
incentivos fiscais; o outro, de explorar o potencial das

Nas filiais de Rio Verde, Porangatu e Paracatu

pudesse oferecer.

desenvolvemos estratégias para atender às aptidões

Aperfeiçoamos a gestão dos processos operacionais,

econômicas de cada região, sem desfocar da nossa, que

de maneira a atingir performances adequadas às

é o transporte de encomendas. Criamos boas estratégias

exigências do mercado, com o mínimo possível em custo

para superarmos as dificuldades de atendimento das

e esforço.

regiões que envolvem as filiais de maneira a cumprir

Fizemos criteriosa análise de custos que envolviam

com eficiência os prazos esperados por nossos clientes

cada uma das filiais e estabelecemos uma nova ótica

e, principalmente, consolidar a importância estratégica

de análise de resultado, usando como meio a vasta

dessas filiais para nossa Organização.

disponibilidade de relatórios da Organização.

Francisco Luiz Afonso, Gerente da filial de Goiânia
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BALANÇO

Andreia Assis, Gerente da filial de Paracatu

Fransuez Jeronimo da Silva, Gerente da filial de Palmas

BRASPRESS NEWS: Na Capital Federal,
quais os principais desafios que sua equipe
tem de enfrentar?

BRASPRESS NEWS: De que maneira
coordena seu time de colaboradores?

Jorge Bittar: Os desafios são os mesmos da

responsabilidade e comprometimento, quando cada um,

maioria das grandes cidades, como restrição de

independentemente de ordens, sabe o que e como tem

circulação de veículos, falta de vagas para carga/

de fazer. Também incentivo a criatividade na solução de

descarga, congestionamentos e restrição nos horários

problemas, bem como o aperfeiçoamentos dos processos,

de entrega nos shoppings, entre outros. Algumas

transparência, senso de justiça, trabalho em equipe e

particularidades, porém, devem ser destacadas: para

evolução profissional como meio de ascensão social.

a grande maioria das entregas que acontecem no

Bittar:

Tento

difundir

conceitos

de

configuração, têm depósitos no subsolo ou na

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

sobreloja, o que exige a presença de um conferente a

Jorge Bittar: A Braspress tem cultura e filosofia muito

plano piloto (Brasília), nosso pessoal precisa subir
ou descer escadas, pois os imóveis, por sua própria

mais nos veículos que atendem a essa região.

particulares, perceptíveis aos nossos colaboradores no

Outra particularidade se refere ao grande volume

primeiro contato. Tenho o compromisso de, com minhas

de entregas em órgãos públicos, cada qual com um

atitudes e comportamento, espelhar com clareza nossa

procedimento diferente e específico. Assim, não

filosofia e cultura. Este deve ser um dos principais papéis

podemos alterar muito as pessoas que fazem essas

do gestor de nossa Organização: propagar e contagiar

rotas, sob o risco de perder produtividade nas entregas.

pessoas com nossas particularidades.

A filial de Brasília conta com 101 colaboradores
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Vinícius Souza, Gerente da filial de Porangatu

Dercivaldo Barros, Gerente da filial de Rio Verde

BRASPRESS NEWS: Como consegue dividir
seu tempo entre o trabalho e a família?

de estar inserido no topo do mercado de trabalho, de ser

Jorge Bittar: A Braspress representa a oportunidade

Jorge Bittar: O trabalho e a família formam um

referência como profissional, de estar onde gostaria de

conjunto indivisível – um está para o outro; não tem que

trabalhar e de prazerosamente compartilhar há 15 anos

haver linhas muito claras!!

da história desta Organização.

BRASPRESS NEWS: Nos dias de folga, o que
gosta de fazer?

A filial de Rio Verde conta
com 12 colaboradores

Jorge Bittar: Conviver com a família e os amigos,
viajar para o interior e desfrutar do sossego típico das
cidades pequenas.

BRASPRESS NEWS: Quais são seus objetivos
profissionais?
Jorge Bittar: Continuar trabalhando na Braspress,
contribuindo com o fortalecimento de nossa Organização
no contexto regional, nacional e internacional, buscar
desafios que possam agregar conhecimento e experiência
na minha vida profissional.

BRASPRESS NEWS: O que a Braspress
representa para você?

A filial de Palmas conta com 20 colaboradores
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BALANÇO

A filial de Porangatu conta com 7 colaboradores

BRASPRESS NEWS: Sobre a Regional,
quais as perspectivas para 2017? Já estão se
realizando?
Jorge Bittar: As perspectivas da Regional são de
contribuir com a Organização para superarmos as
adversidades econômicas e políticas, buscando melhores
receitas e minimizando os custos sem perder a eficiência
que o mercado exige.

BRASPRESS NEWS: Que mensagem deixa a
seus colaboradores?
Jorge Bittar: Somos partes que se completam;
juntos devemos fazer mais e melhor continuamente.
Motivação é saber que o sustento de nossas famílias
provém do nosso trabalho.

A filial de Paracatu conta com 6 colaboradores

Filial Palmas
20 Colaboradores

Filial
Rio Verde
Filial
Porangatu
07 Colaboradores

Filial Brasília
101 Colaboradores

Filial Goiânia
115 Colaboradores

Filial Paracatu
06 Colaboradores

Filial Rio Verde
12 Colaboradores
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DESTAQUE

Braspress recebe prêmio da
Revista Época Negócios

Crédito: Najila Silva Rodrigues
Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress, à esquerda, recebeu o prêmio de Ricardo Cianciaruso, Diretor da Editora Globo, à direita

A

Braspress, líder nacional na distribuição de

As empresas que se classificaram estão agrupadas

encomendas, é campeã no Setor de Transportes

em 27 setores, cada um com uma campeã, de acordo

pelo segundo ano consecutivo do Anuário Época

com a pontuação. Foram destacadas, ainda, aquelas que

Negócios 360º, concedido pela Editora Globo em parceria

obtiveram o maior número de pontos em cada uma das seis

com a Fundação Dom Cabral.

dimensões da gestão: desempenho financeiro, governança

A cerimônia de premiação ocorreu no dia 8 de

corporativa, práticas de recursos humanos, capacidade de

agosto passado com a presença de Henrique Meirelles,

inovar, visão de futuro e responsabilidade socioambiental.

ministro da Fazenda; Geraldo Alckim, governador de
São Paulo, e de presidentes das 500 maiores empresas
por receita líquida.
Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress,
recebeu o prêmio no evento, dizendo estar muito feliz
com o reconhecimento, pois significa que a Companhia
tem feito a lição de casa.
“Num ano extremamente difícil para todos, fizemos
uma reengenharia das operações para enfrentar o
desaquecimento

econômico

e

ganhar

agilidade

e

produtividade com a inauguração do novo Hub em
Guarulhos, entre inúmeras outras providências”, afirmou
Urubatan Helou.
Assim, ele entende que a Braspress está pronta e
preparada para acelerar quando a economia retomar
patamares positivos.
“Com a infraestrutura que possuímos, estamos
atualizados tecnologicamente e no mesmo nível das
empresas globais, com vigor para enfrentar os próximos
anos”, finalizou o Diretor Presidente da Companhia.
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Urubatan Helou destacando o troféu

Braspress é Top
do Transporte 2017

B

DESTAQUES
HOMENAGENS

raspress, tradicional empresa de distribuição
de encomendas, é Top do Transporte 2017,
importante prêmio e respeitado indicador de

excelência do mercado de Transportes, elaborado pelas
revistas Frota & Cia. e Logweb.
A cerimônia de entrega da premiação ocorreu no dia
15 de agosto passado, na sede do SETCESP – Sindicato

Giuseppe Lumare Júnior, Diretor Comercial da Braspress, agradeceu a conquista do título

das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e
Região, em São Paulo (SP), e teve como base uma pesquisa
entre embarcadores de cargas de 14 diferentes segmentos
econômicos e notas de desempenho atribuídas pelos
próprios contratantes do serviço aos seus fornecedores.
Representando a Braspress, receberam o prêmio
Giuseppe (Pepe) Lumare Júnior, Diretor Comercial,
e Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações, que
agradeceram a iniciativa.
Giuseppe Lumare destacou que o prêmio não deixa
de ser uma valorização do próprio TRC – Transporte
Rodoviário de Cargas. “Diante das dificuldades da mais
grave crise econômica da história brasileira, todos somos
vencedores”, afirmou.
Luiz Carlos Lopes disse que é uma honra fazer
parte dessa homenagem. “Esse prêmio é um indicador
para nossas operações, pois continuamos buscando a

Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações, à esquerda, e Giuseppe
Lumare Júnior, Diretor Comercial, à direita, foram ao palco receber o prêmio

excelência nas práticas de atendimento”, encerrou ele.

Braspress recebe prêmio de maior
parceiro da Multi-Ar
A Braspress recebeu mais um importante prêmio: o
de maior parceiro da Multi-Ar na temporada 2016/2017,
sendo representada na ocasião por Giuseppe (Pepe)
Lumare Júnior, Diretor Comercial, e Sandro Lourencini,
Gerente Regional de São José do Rio Preto da Organização.
A entrega foi realizada na cidade de Assis (SP), no dia 22
de agosto passado.
De acordo com o Diretor Pepe, a homenagem é
bem mais que uma vitória, pois mostra os diferenciais
competitivos da Organização.
“O reconhecimento é fruto de um longo trabalho
e demonstra que estamos no caminho certo no que diz
respeito ao segmento de e-commerce, transmitindo
confiança aos clientes no cumprimento de nossos
serviços”, destacou ele.

Rodrigo Barros, Gerente da filial da Braspress de Presidente Prudente
(SP); Ricardo Brito, Gerente de Operações da Multi-Ar; Tiziano Pravato, Diretor Comercial da Multi-Ar; Giuseppe Lumare Júnior, Diretor Comercial da Braspress; Sandro Lourencini, Gerente Regional da
Braspress de São José do Rio Preto (SP); e Fabiano Lopes, Coordenador de Transportes da Multi-Ar, da esquerda para a direita
BRASPRESS NEWS
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GOIÂNIA

Cidade mais populosa do
Centro-Oeste
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flávia Rocha
Crédito: Jackson Rodrigues

O Viaduto João Alves de Queiroz, na Avenida T-63, é uma das vias mais importantes do centro de Goiânia

G

oiânia é a cidade mais populosa da região Centro-

Rodovia Transbrasiliana (BR-153), que liga o Meio-Norte

Oeste. Com uma posição geográfica estratégica, a

brasileiro aos estados do Sul. Além disso, ele comentou

capital de Goiás tem a maior área agropastoril do

sobre as operações de sua filial.

mundo. Entre suas principais atividades econômicas, vale

“Nossos caminhões transportam, todos os dias, 10 mil

destacar o comércio, os serviços públicos, a agropecuária

volumes de encomendas. A cada mês, fazemos cerca de 27

e a indústria. Para cada um desses setores, o uso do

mil entregas. Roupas, medicamentos e equipamentos de

caminhão é fundamental.

informática são os principais produtos.

Foi aproveitando todas essas vantagens que a

Goiânia apresenta um mercado promissor, com

Braspress instalou uma de suas filiais nesse município de

grandes indústrias e intenso comércio. Para atendê-

Goiás. As outras duas ficam em Porangatu e Rio Verde.

lo, a Braspress oferece preços e prazos de entrega

Construída em 1999, no bairro Bernardo Sayão, a filial

No ranking de faturamento da Companhia, nossa filial

conta com um time formado por 116 colaboradores e frota

é a décima colocada. Tenho certeza de que iremos crescer

que reúne 34 veículos.

ainda mais. O mercado está à nossa espera, e vamos

Segundo o Gerente Francisco Luiz Afonso, do ponto de
vista logístico, a Organização está próxima à importante
68

competitivos.

de Goiânia ocupa uma área total de 27 mil m². Atualmente,
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trabalhar com dedicação e empenho para aumentar o
nosso espaço”, afirmou o Gerente Francisco.

Economia
Embora as empresas ligadas ao comércio e ao

organizações desde 1937, a condição de capital permite a

agronegócio ocupem boa parte da economia do

Goiânia ter a renda per capita acima da média de outros

município, Goiânia também é conhecida como a capital

municípios do Estado de Goiás.

brasileira das feiras.
De acordo com dados da SEDETEC – Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho,
Ciência e Tecnologia, a cidade abriga um total de 26

“Por ser uma cidade marcada pelo comércio, é ali que
começam e terminam todos os processos logísticos.
No caso do agronegócio, por exemplo, as vendas de
equipamentos são também feitas em Goiânia.

feiras especiais regularizadas de comércio, artesanato e

O mesmo vale para os shopping centers, que, ao

alimentação; 116 feiras livres de frutas, verduras e queijos,

atraírem consumidores, elevam a renda local”, relatou o

além de outras duas feiras orgânicas.

presidente da Associação.

A maior e mais antiga é a Feira Hippie, que acontece

Siqueira também comentou o empreendedorismo

sempre aos domingos pela manhã. Com 6.884 feirantes

na região: atualmente vem aumentando o número de

cadastrados, ela é considerada a maior do Brasil e da

startups – empresas que estão no início de suas atividades

América Latina.

e buscam oferecer ao mercado soluções inovadoras.

Fundada há 84 anos, exatamente no dia 24 de

“A elasticidade comercial de Goiânia é atrativa para

outubro de 1933, a metrópole goiana foi idealizada para

muitas corporações, mas ainda falta uma indústria mais

ter indústrias sem poluentes. Pensando de maneira

pesada, que poderia gerar mais empregos.

sustentável, a gestão municipal trabalha para atrair
companhias nas áreas de tecnologia e modernização que
não prejudiquem o meio ambiente.

O comércio oferece postos de trabalho, mas em menor
quantidade em comparação à indústria.
Como exemplo dessa situação, uma indústria de

Para Euclides Barbo Siqueira, presidente da ACIEG –

pequeno porte terá 200 pessoas trabalhando, enquanto

Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Goiás,

um estabelecimento comercial de grande porte oferecerá

entidade que atua na defesa dos empresários e suas

em média 100 empregos”, explicou ele.

Euclides Barbo Siqueira, presidente da ACIEG Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Goiás
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Lazer e cultura
A grande diversidade cultural de Goiânia resulta das
migrações que reuniram pessoas de vários pontos do

o Villa Mix Festival, a capital reúne várias bandas de
rock alternativo.

País em busca de emprego durante o governo de Getúlio

Grupos como Boogarins, Violins, Black Drawing

Vargas, com a chamada Marcha para o Oeste, cujo

Chalks, Mechanics, Rollin’Chamas, Carne Doce e Coletivo

objetivo foi incentivar a população a ocupar o interior do

Sui Generis levam o som das guitarras em eventos como

Brasil e, assim, levá-lo ao desenvolvimento econômico.

Bananada, Goiânia Noise, Vaca Amarela e Grito Rock.

Migrantes de várias regiões deram à cidade a
miscigenação que é vista em seu povo, bem como em seus
hábitos, culinária e cultura.

Rodas de samba regadas a boa música são outras
opções para quem quer curtir o fim de semana.
Para quem gosta de passeios em família, há mais de

Goiânia é, também, o destino ideal para aqueles que

30 parques municipais, além de shoppings, zoológico e

gostam de música. Apesar de conhecida Brasil afora

pontos turísticos como a Praça Cívica, o Jardim Botânico

como a “terra do sertanejo” e promover anualmente

e o acervo art déco encontrado nos prédios do centro.

Goiânia é a segunda cidade no mundo com o
maior número de áreas verdes por habitante

Culinária
Galinhada, frango com guariroba, galinha caipira,
empadão goiano, pamonha, arroz com suã, carne na
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substitutos para as refeições, como, por exemplo, os
frutos do Cerrado.

lata, chica doida, pão de queijo e paçoca. A lista dos

Por falar em fruto, você já experimentou alguma

pratos típicos goianos é grande e mostra que, além das

receita preparada com pequi? De sabor adocicado,

influências indígenas, é possível identificar os sabores

cheiro forte e polpa amarelada, esse símbolo do Centro-

das culinárias mineira e paulista.

Oeste é encontrado em doces, licores e sorvetes.

A história explica os motivos de tanta variedade:

Outras receitas que utilizam a flora da região são as

no fim do século XVIII, por causa da escassez

preparadas com guariroba, uma palmeira nativa cujo

de alimentos trazidos de outras capitanias pelos

palmito tem sabor amargo. A iguaria pode acompanhar

tropeiros, a população da época teve de encontrar

frango, saladas, pamonha, empadão e pastel.
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Qualidade de vida

Crédito: Jackson Rodrigues
O Parque Flamboyant compõe um dos 30 parques municipais da capital

A grande quantidade de árvores vista nas ruas de

Anicuns. A inciativa também prevê medidas e ações

Goiânia justifica seu apelido de Capital Verde do Brasil.

que buscam incentivar a comunidade no cuidado ao

Há pelo menos 950 mil arbustos plantados em suas vias

meio ambiente.

públicas. O número supera as marcas de Curitiba (PR),
com 300 mil árvores, e João Pessoa (PB), com 40 mil.

É vivendo nesse lugar calmo, onde animais e plantas
convivem em meio às casas, prédios e automóveis, que o

Um levantamento feito pela AMMA – Agência

goiano encontra as condições necessárias para ter uma das

Municipal do Meio Ambiente mostra que a cidade

expectativas de vida mais altas do País. De acordo com o

dispõe de 94 metros quadrados de áreas verdes por

último Censo do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e

habitante. A quantidade é sete vezes maior do que

Estatística, a expectativa chega a 74 anos de idade.

o recomendado pela ONU – Organização das Nações
Unidas, que exige o mínimo de 12 metros quadrados de
área verde por habitante.
Por conta disso, Goiânia ocupa a segunda posição no
ranking mundial, ficando atrás apenas de Edmonton,
no Canadá, que tem 100 metros quadrados de vegetação
por pessoa.
Para oferecer mais qualidade de vida à população,
a Prefeitura tem investido em iniciativas que visam à
preservação da biodiversidade do município e conta
com um PDAU – Plano Diretor de Arborização Urbana.
Considerado o mais poluído entre todos os rios de
Goiânia, o Ribeirão Anicuns e seu principal afluente, o
Córrego Macambira, ocupam 70% da área urbana.
Por meio da implantação do maior parque linear do
mundo, o Parque Macambira, que tem 25,5 hectares, o
poder público trabalha na despoluição das águas, com
o PUAMA – Programa Urbano Ambiental Macambira

O Coreto da Praça Cívica é um dos locais onde é possível conhecer a
art-decó nas ruas do centro
BRASPRESS NEWS
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Cidade acolhedora
Crédito: Prefeitura de Goiânia

Recapeamento de ruas é um dos serviços prestados pela prefeitura, durante os mutirões

Mesmo sendo uma metrópole que cresceu graças ao

entulhos, podas de árvores, roçagem de praças e canteiros,

trabalho dos migrantes, Goiânia preserva o ar acolhedor

troca de lâmpadas queimadas, pinturas de faixas de

e de fácil adaptação.

sinalização, limpeza de bueiros e tapa-buracos.

Para atender ao grande número de pessoas que

Aos migrantes e estrangeiros vindos de várias regiões

vive na capital, a Prefeitura, por meio da Secretaria

do Brasil ou do mundo, a gestão municipal oferece CAPS

Municipal de Assistência Social, desenvolve uma série

– Centros de Atenção Psicossocial e a Casa de Acolhida

de políticas públicas.

Cidadã, com capacidade para 240 pessoas.

Na área da saúde, por exemplo, Goiânia conta

Lá as pessoas recebem alimentação e produtos de hi-

com 13 unidades, entre CAIS – Centros de Atenção

giene pessoal, tendo também acesso a dormitórios, acom-

Integrada à Saúde e CIAMS – Centros Integrados de

panhamento psicossocial, orientação/encaminhamento

Atenção Médico Sanitária, além das UPAs – Unidades

para aquisição de documentos pessoais, atividades ocu-

de Pronto Atendimento. Os serviços são gratuitos e

pacionais, orientação e encaminhamento para o mercado

abertos à população.

de trabalho.

Há também, de tempos em tempos, o Mutirão da
Prefeitura, com atendimento a diversos bairros. Essa é

Crédito: Prefeitura de Goiânia

uma ação implementada pelo atual Prefeito, Iris Rezende,
durante seu primeiro mandato, na década de 1960.
Na ocasião, os estandes montados oferecem cuidados
de beleza, orientação jurídica, emissão de documentos e
ainda atividades educativas, esportivas e de lazer.
Em geral, o evento também promove a distribuição
de mudas de árvores, oficinas recreativas, campanhas de
conscientização no trânsito, entrega de passaportes do
idoso, cadastro no sistema de habitação do município e
cortes de cabelo.
Enquanto a população é atendida, equipes percorrem
os bairros com ações de limpeza – como remoção de
72
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Iris Rezende assume pela quarta vez a prefeitura de Goiânia
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Braspress investe no sono dos motoristas
para evitar acidentes nas estradas

Diego Duarte, Gerente Nacional de Recursos Humanos; Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress; Alayses Helou; Silvio Célio
Biscaro, Gerente Nacional de Tráfego; e Gentil Capolupo, Gerente Nacional de Operações, da direita para a esquerda

A

Braspress, mais uma vez, inova ao cuidar de

mantém o CAMB – Centro de Atendimento ao Motorista

seus profissionais do volante. Tendo em vista

Braspress Basil de Barros, onde são realizados exames

os riscos que o cansaço e a fadiga oferecem a

clínicos como aferição da pressão arterial e temperatura,

quem dirige, a Companhia deu início ao Programa do

verificação dos níveis de glicemia e oxigenação, além do

Sono, no dia 10 de julho passado.

teste do bafômetro e exame toxicológico.

Com o apoio de médicos e especialistas do Instituto

Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress,

do Sono de São Paulo, no total sete encontros foram

falou da necessidade que esses profissionais têm de

realizados no Planeta Azul, em Guarulhos (SP), com

descansar e dos motivos da implantação dos testes na

motoristas e seus familiares para conscientizá-los da

Organização.

importância de dormirem bem para evitar acidentes
nas estradas.
Entre as novidades trazidas pela iniciativa destacamse os testes psicológicos, capazes de avaliar os níveis

diferentemente do que muitos pensam, não é o caminhão,
mas sua própria saúde.

de sono e atenção dos motoristas antes das viagens,

Devemos lembrar que a saúde é importante não

aplicados pela psicóloga Lilian Rodrigues de Siqueira,

somente a ele, mas também a seus familiares, pois, afinal,

especialista em Psicologia do Trânsito.

é aquilo que o rejuvenesce e traz paz ao seu lar. Notem

Essa é mais uma das atividades voltadas à saúde do
motorista, pois desde novembro de 2012 a Companhia
74

“Ao implantarmos os testes psicológicos, reforçamos
que a principal ferramenta de trabalho de um motorista,
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que, se não estivermos bem, nossa esposa e nossos filhos
também não vão estar.

Angra Ferreira, Assistente de Recursos Humanos, apresentou o programa às famílias dos motoristas

Nosso objetivo é protegê-los, para que possam chegar
em boas condições ao destino, bem como voltar para a
empresa e suas casas sempre em segurança.

próprio bem deles, de seus familiares e de todos aqueles
que também dependem do trânsito.
Se após o teste ficar confirmado que o motorista

Hoje, as estradas não são mais como as de antigamente:

está com sono, não o liberamos para a viagem, porque é

estão congestionadas, em más condições; os caminhões, por

melhor ir para casa e dormir por uma noite do que pelo

sua vez, estão modernos do ponto de vista tecnológico, e o

resto da eternidade.

motorista deixou de ser um simples motorista para tornarse, verdadeiramente, um tripulante, como em um avião.
Com tantos desafios pelas vias, é fundamental estar
bem preparado.

Trabalhamos com uma equipe formada por cinco
plantonistas, para que, diariamente, possam substituir
os motoristas que não estejam em condições de dirigir.
Ninguém é penalizado por isso, pois se trata de uma ação

Portanto, orientamos que façam os exames pelo

preventiva”, destacou o Diretor Presidente.

Alojamento Braspress
Além das novas ferramentas que passam a integrar
os serviços oferecidos pelo CAMB, agora, sempre no

motorista

contratado

pela

Braspress,

foi

outro

homenageado na ocasião.

retorno das viagens, os motoristas que chegarem ao

“Convidamos o Sr. Basil a participar desse momento

Planeta Azul encontrarão à disposição um espaço com

porque ele representa o que todos os nossos motoristas

dormitórios bem equipados, ar-condicionado, vidros

são. Nele podemos ver a história de nossa empresa, o

com black-out e sala de TV, no qual poderão descansar e

senso de responsabilidade, cumprimento aos horários e

recompor as energias.

as figuras de pai de família e avô.

Inaugurado no dia 10 de julho passado, o Alojamento

Ele, que trabalhou conosco até se aposentar, sempre

Braspress funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.

prezou muito por sua própria saúde e segurança, bem

Na mesma data foi lançado o Centro de Recreação

como a de todos aqueles com quem dividia espaço no

Silvio Célio Biscaro, cujo nome foi escolhido por Urubatan

trânsito. Portanto, é bem mais que uma inspiração a

Helou para homenagear o Gerente Nacional de Tráfego

muitos de nós”, prosseguiu o Diretor Presidente.

da Organização.
“Não poderíamos dar outro nome a este local, pois
quando falamos sobre o cuidado aos motoristas, nos vem
à mente a figura do Silvio, nosso Gerente Nacional de
Tráfego, um homem que injetou na veia o sangue de dono
de empresa.
Preocupado com nossos profissionais, ele percorre as
estradas de norte a sul do País, para verificar as condições
das vias e se os postos de parada estão ou não adequados.
Ele ainda observa o trabalho que cada uma de nossas
filiais executa”, acrescentou Urubatan Helou.
Aos 75 anos de idade, Basil de Barros, o primeiro

Palestras com os motoristas mostraram os riscos de dirigir com sono
BRASPRESS NEWS
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Urubatan Helou, Diretor Presidente da Organização, pediu às famílias para que sejam fiscalizadoras do sono dos motoristas

“Gostaria de lembrar que, após todos esses encontros

“Fazemos em torno de 250 viagens por dia e 10 mil por

que promovemos, fica agora a missão para que cada um

mês. São milhões de quilômetros rodados, e o trabalho do

se lembre de cobrar dos familiares, em casa, o suporte

motorista não poderia ser tratado de outra maneira.

necessário para chegarem bem ao trabalho, saudáveis e

Oferecemos todo o cuidado e infraestrutura para

descansados: nada de barulho, como panela de pressão

que esteja preparado ao sair pela estrada. Contamos

chiando ou volume alto da televisão. As famílias devem

com os melhores e mais modernos caminhões, além do

ser fiscalizadoras do sono de seus motoristas!

CAMB, cuja equipe é formada por Médico, Auxiliares de

Foi por esse motivo que convidamos os familiares

Enfermagem, Psicóloga e Assistente Social.

para que, durante três sábados seguidos (dias 24 de

Temos, ainda, os kit lanches, para evitar quedas

junho, 1.º e 8 de julho passados), pudessem assistir às

na taxa de glicemia ou alterações na pressão durante a

palestras apresentadas no auditório do Planeta Azul

viagem. Há, também, dormitórios adequados ao repouso

e organizadas pelas equipes de Recursos Humanos e

em nossas filiais.

do SESMT – Serviço Especializado em Engenharia de

Fizemos isso tudo porque não há coisa pior e mais

Segurança e em Medicina do Trabalho, em parceria com

perigosa que pegar o volante quando se está com sono,

o Instituto do Sono”, relatou Urubatan Helou.

o que pode resultar na destruição de uma ou mais vidas.

Milton Petri, Diretor Vice-Presidente da Braspress,

De acordo com alguns estudos, uma pessoa que passa

afirmou que o sucesso do Programa do Sono depende

19 horas sem dormir tem o mesmo nível de atenção de

do trabalho em conjunto entre a empresa, motoristas e

quem ingeriu três copos de vinho ou seis de cerveja.

familiares. Nesse contexto, ele considera indispensável
que cada um saiba de suas responsabilidades.

Se cada um de nós tiver essa consciência sobre
o papel do sono, podem ter certeza de que serão bem

“Atualmente, a Companhia investe muito em
segurança. É possível notar isso em nossos veículos,

menores as ocorrências de acidentes”, comentou o
Diretor de Operações.

que têm idade média de três anos e passam por
revisões

periódicas.

Só

que

de

nada

adiantam

esses investimentos se não pudermos contar com a
responsabilidade de cada um.
Se olharmos os dados de uma pesquisa feita pela
Universidade de Gênova, na Itália, vemos que a
combinação entre sono e direção é responsável, no
mundo todo, por até 32% dos acidentes e 19% das mortes
que acontecem no trânsito.
Portanto, para dirigir um caminhão, além de
conhecimento técnico e habilidade, o motorista deve ter
saúde – e uma das principais formas de obtê-la é a partir
do descanso”, defendeu o Diretor Vice-Presidente.
Alinhado a esse pensamento, Luiz Carlos Lopes,
Diretor de Operações da Organização, deixou sua
mensagem.
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Silvio Célio Biscaro, Gerente Nacional de Tráfego, à esquerda; e a
psicóloga Lilian Rodrigues de Siqueira, à direita

Giuseppe Coimbra, Diretor Administrativo-Financeiro da Braspress; Diego Duarte, Gerente Nacional de Recursos Humanos; Leandro Stetner
Antonietti, especialista do Instituto do Sono; Silvio Célio Biscaro, Gerente Nacional de Tráfego; e Gentil Capolupo, Gerente Nacional de Operações,
da direita para a esquerda

Apoio do Instituto do Sono
Entre os dias 5 e 7 de junho passado, Leandro Stetner

ao dirigir”, disse o Diretor Giuseppe aos motoristas.

Antonietti, professor da UNIFESP – Universidade Federal

Gentil Capolupo, Gerente Nacional de Operações,

de São Paulo, especialista em Saúde do Trabalhador e

completou esse pensamento, afirmando que o sono

membro do Instituto do Sono, ministrou palestras aos

requer cuidados não só no que diz respeito ao trabalho,

motoristas no auditório do Planeta Azul.

mas também à saúde como um todo.

Na ocasião, os participantes tiveram a oportunidade

“É importante cuidar do sono não somente pela

de saber curiosidades, como os fatores causadores da

profissão. Afinal de contas, não é só dirigindo que

fadiga e suas consequências para a saúde, a qualidade

podemos senti-lo. Mas vale lembrar que em qualquer

de vida e a segurança; os estágios do sono e o relógio

momento da vida, ele pode e deve ser administrado,

biológico, além de receber dicas para dormir melhor.

pois isso diz respeito à nossa qualidade de vida, saúde e

Giuseppe Coimbra, Diretor Administrativo-Financeiro
da Braspress, participou do encontro e ressaltou que é
preciso disciplinar o sono para evitar acidentes.
“Vocês vão estrada afora, disputando um espaço que é
todo regulamentado e, indiscutivelmente, expõe aos riscos
tanto as pessoas que estão dirigindo quanto outras que

segurança”, afirmou o Gerente.
Silvio Célio Biscaro, Gerente Nacional de Tráfego
da Braspress, por sua vez, destacou o trabalho que vem
desenvolvendo em sua gestão.
“Já completei 130 mil km rodados. Atravessei o Brasil
de ponta a ponta por várias vezes.

também estão na estrada para se movimentar, sem falar

Pego o carro, saio de São Paulo e vou a Belém do Pará,

nos bens que estão sendo transportados. Portanto, quanto

São Luís do Maranhão, Argentina, Paraguai. Aonde os

menor for essa exposição biológica, maior será o sucesso

motoristas vão, estou junto, porque não adianta pegar

Diego Duarte, Gerente Nacional de Recursos Humanos; Milton Petri, Diretor Vice-Presidente da Braspress; Leandro Stetner Antonietti, especialista do
Instituto do Sono; Silvio Célio Biscaro, Gerente Nacional de Tráfego; e Gentil Capolupo, Gerente Nacional de Operações, da direita para a esquerda
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um avião, chegar ao destino e não saber o que está se
passando com eles nas rodovias, sem ver se os postos de
parada estão adequados ou se as estradas estão em boas
condições... todos esses pontos.
Chego às filiais e vou direto para os dormitórios ver
se o motorista está recebendo o local adequado para o
descanso, pois ele precisa sair de seu lar, chegar ao destino
e ter um bom lugar para dormir, com ar-condicionado e
uma cama boa.
Em meus quatro anos de gestão, já reformei muitos
dormitórios, mas não bastam equipamentos de primeira
qualidade e toda a estrutura se o próprio motorista não
tiver a consciência de que precisa descansar e seguir os
procedimentos corretos”, lembrou Silvio.
Diego

Duarte,

Gerente

Nacional

de

Recursos

dois estágios em que o sono está dividido.

Humanos, comentou que reuniões foram implantadas

“O sono NÃO REM, no qual ocorrem atividades

com o objetivo de inserir na Companhia a cultura de

cerebrais mais lentas e relaxamento total do corpo,

prevenção à fadiga e ainda auxiliar os motoristas na

representa, em média, 75% do tempo que passamos

adoção de práticas mais saudáveis e seguras.

dormindo.

“O Programa do Sono traz a seguinte mensagem como

Por outro lado, o sono REM, caracterizado pelo

slogan: ‘Não torne sua viagem um pesadelo’. Então, cada

movimento rápido dos olhos, fase que corresponde a

uma das informações que buscamos transmitir serviu

20%–25% das horas de sono, em intervalos de 60 a 90

para lembrar que todos temos o compromisso de fazer a

minutos, é fundamental para revigorar nosso bem-estar

diferença no trânsito.

físico e psicológico, pois ajuda no relaxamento profundo

Unidos podemos chegar cada vez mais longe e tirar o

e no descanso. Nesta fase aparecem os sonhos e há a

Brasil da quinta posição no ranking mundial dos países

consolidação da memória”, explicou a Assistente de

com o maior número de acidentes nas vias”, assegurou o

Recursos Humanos.

Gerente Diego.

Em relação aos distúrbios do sono, Angra comentou

Leandro Stetner Antonietti, especialista convidado,

sobre a insônia, que nada mais é do que a dificuldade para

elogiou a postura da Braspress ao se preocupar com a

conseguir dormir; o ronco, obstrução nas vias respiratórias

qualidade de vida de seus colaboradores.

que ocasiona um barulho indesejável; a apneia do sono,

“Falar de sono é algo importante não somente no

quando há paradas respiratórias e a pessoa chega a

que diz respeito à segurança operacional, pensando na

engasgar, devido à falta de ar; e o bruxismo, o famoso

parte laboral, de trabalho, mas também à saúde, porque

ranger de dentes, provocado pelo acúmulo de tensão e

envolve nossa qualidade de vida.

estresse ao longo do dia.

Com as palestras, foi possível mostrarmos aos
profissionais que, além de suas próprias realidades, ao
assumirem a direção do veículo, existe no trânsito a de
quem está do outro lado, que são os pedestres.

As diferenças entre cansaço e fadiga foram outros
assuntos abordados por ela.
“Cansaço ou sonolência é uma situação que pode ser
revertida apenas com um cochilo ou uma noite de sono.

O que a Braspress está fazendo por meio do
Programa do Sono é uma oportunidade de melhorar

Quando estamos cansados ou sonolentos, basta dormir
que já acordamos nos sentindo melhor e mais dispostos.

a segurança enquanto os motoristas trabalham,

Quando, porém, estamos fadigados, temos falta de

garantindo que possam multiplicar essas informações

energia, esgotamento mental, diminuição da resistência

e inspirar outras pessoas a terem comportamentos

muscular e sono não reparador – ou seja, dormimos e

seguros nas estradas”, declarou Leandro.

parece que não descansamos.

Nas
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Além de assistirem às palestras, os familiares ainda puderam conhecer
as instalações do Planeta Azul, como o SORTER - Sistema Automatizado de Distribuição de Encomendas

que

Para ter uma boa noite de sono, a dica é deixar de lado

ocorreram nos dias 24 de junho, 1.º e 8 de julho

apresentações

alguns hábitos, como fazer alimentação pesada, fumar,

passados, Angra Ferreira, Assistente de Recursos

utilizar aparelhos eletrônicos e ingerir energéticos ou

Humanos, usou imagens e exemplos para mostrar os

estimulantes perto da hora de ir dormir”, encerrou Angra.
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voltadas

às

famílias,

Basil de Barros, o motorista nº 1 da Braspress

Milton Petri, Diretor Vice-Presidente da Braspress; Basil de Barros, o primeiro motorista da Organização; Urubatan Helou, Diretor Presidente;
e Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações, da esquerda para a direita

Durante a inauguração do Programa do Sono aos

Fiquei pensando no porquê dele achar que eu fosse

motoristas, realizada no dia 10 de julho passado, no

motorista. Empolgado com a possibilidade de ter uma

Planeta Azul, em Guarulhos (SP), não podia faltar a

nova profissão, trabalhei até me aposentar.

presença do senhor Basil de Barros, o primeiro motorista
contratado pela Braspress, em 1º de julho de 1977.

Estou muito contente de poder reencontrar a
maioria dos motoristas que trabalharam comigo. E

Emocionado pelo convite feito por Urubatan Helou,

espero que os novos tenham a mesma oportunidade

Diretor Presidente da Organização, o motorista de

desses que já trabalham há mais de 20 anos. A primeira

75 anos, pai e avô de 15 netos, discursou sobre o que a

responsabilidade para alcançar esse tempo de casa é

Companhia representa em sua vida.

descansar e cuidar bem da saúde.

“É um grande prazer e honra estar aqui em minha

Fico muito feliz sempre que vejo um caminhão da

casa. Chamo de ‘casa’, porque foi aqui onde aprendi a

Braspress passar por mim nas estradas. Também fico

trabalhar.

honrado em receber essa homenagem pela profissão que,

Antes de trabalhar na Braspress, fazia pequenos

antes, nem imaginava ter, e ainda poder contar às pessoas

trabalhos. Corria para lá e cá, até que o Sr. Urubatan me

que contribui para que a Braspress chegasse aos 40 anos

chamou para fazer uma entrega a ele.

de atividades”, finalizou Basil.
BRASPRESS NEWS
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RH EM FOCO

Braspress realiza a campanha Maio
Amarelo pela segurança nas estradas

Iniciativa contou com a presença de 177 motoristas, para discutir sobre a segurança no trânsito

C

om o objetivo de chamar a atenção de seus

A campanha Maio Amarelo representa um dos

motoristas para o alto índice de mortos e

compromissos da Braspress, que visa garantir a

feridos no trânsito brasileiro, a Braspress

segurança de seus profissionais e da sociedade como um

realizou o programa Maio Amarelo, na semana de 14 a

todo”, afirmou o Diretor de Operações.

20 de maio passado.
Ao todo, 177 motoristas da Organização marcaram
presença no evento, que ocorreu no Planeta Azul,
em Guarulhos (SP), e nos CAOBs – Centros de Apoio
Operacional Braspress de Santo Amaro e Barueri.
A equipe do SESMT – Serviço Especializado em
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho
ficou encarregada de levantar a discussão sobre o
programa, lembrando que o Brasil ocupa a quinta
posição no ranking mundial dos países com maior
número de mortes no trânsito. São 23 registros a cada
100 mil pessoas.
Diante desse quadro alarmante, o Diretor de
Operações da Braspress, Luiz Carlos Lopes, considerou
um sucesso a ação adotada pela Companhia.
“Não podemos fechar os olhos para essa realidade. O
Brasil é o quinto país no mundo com o maior índice de
acidentes de trânsito.
80
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Respeito ao descanso e os efeitos do abuso de álcool e drogas
foram um dos assuntos abordados

Por meio da entrega de fitinhas, materiais
informativos e rosas amarelas, Diego Duarte, Gerente
Nacional de Recursos Humanos, incentivou os
motoristas a assumirem o compromisso de atuarem
como formadores de opinião e agentes fiscalizadores no
combate aos acidentes e às mortes no trânsito.
“Buscamos conscientizar a todos para que haja uma
vigilância compartilhada no trânsito.
A ideia é a de que cada um zele por si, mas também
pelo outro, para, juntos, diminuirmos os números de
acidentes no Brasil”, explicou o Gerente Diego.
Na ocasião, todos puderam conhecer mais sobre a
importância dos comportamentos seguros nas vias,
como respeito ao descanso; ajuste dos retrovisores e do
banco; uso do cinto de segurança; postura adequada ao
dirigir; verificação das condições do veículo e cuidados
para não se distrair, bem como os efeitos do abuso de
álcool e drogas para a saúde.

Diego Duarte, Gerente Nacional de Recursos Humanos, à esquerda;
e Eduardo Cavalcante dos Reis, Instrutor de Simulador, à direita

Não às Drogas
Durante sua apresentação, Diego Duarte, Gerente

tempo de descanso, a interjornada e o repouso

Nacional de Recursos Humanos, usou uma tabela para

semanal. Temos, ainda, a preocupação de, nas filiais,

mostrar os perigos e as principais consequências das

oferecer um local adequado para o descanso, com ar-

drogas no corpo humano.

condicionado e camas.

“O álcool diminui os reflexos de quem está dirigindo e,

Só que não adianta fazermos a nossa parte se o

com o passar do tempo, pode causar hepatite e cirrose; os

motorista não descansar, não usar o cinto de segurança

rebites aumentam os batimentos cardíacos e podem levar

ou não respeitar os limites de velocidade”, lembrou.

o indivíduo a um infarto; o crack provoca dificuldade para
raciocinar e provoca lesões cerebrais irreversíveis.

“No CAMB – Centro de Atendimento ao Motorista
Braspress Basil de Barros, sempre antes de conduzir o

A cocaína, por sua vez, causa agitação e excitação

veículo, o motorista passa por teste de glicemia, aferição

de um lado, mas, por outro, gera alucinações, psicose

da pressão arterial e temperatura, teste do bafômetro e,

e paranoia; a maconha deixa nossa percepção mais

mais recentemente, exames para saber seu nível de sono,

lenta e causa falha na memória, e o cigarro, que muitos

feitos por uma psicóloga.

consomem, embora ofereça perda momentânea do sono,

No caso de qualquer alteração, não o liberamos para

futuramente, causa câncer de pulmão e de laringe”,

a viagem. Há sempre um plantonista para evitar riscos”,

apontou o Gerente Diego.

comentou o Gerente.

Em seguida, os participantes foram convidados

Depois de assistir às palestras, a Motorista Urbana

a simular o efeito do álcool e drogas no organismo,

Nilsa Ferreira Salvador contou sobre o que faz para

utilizando óculos simuladores.

garantir sua segurança no trânsito.

Logo depois, Silvio Célio Biscaro, Gerente Nacional de

“Nunca deixo de fazer os exames antes de sair. O

Tráfego, comentou sobre a postura da Braspress quando

cinto de segurança, para mim, é fundamental. A partir do

o assunto é segurança no trânsito.

momento em que vou tirar o caminhão do lugar, sempre

“O motorista deve ter sempre muito cuidado e fazer
o descanso. Quando estiver na condução do veículo, não
ingerir bebidas alcoólicas ou drogas nem usar rebites.
substâncias

porque

respeitamos

muito

Digo aos colegas que se preocupem com sua própria
saúde e bem-estar e que não consumam nada que

Na Braspress, não há necessidade de consumir
essas

uso o cinto de segurança.

o

possa prejudicar sua atenção, como drogas ou bebidas
alcoólicas”, relatou a Motorista Nilsa.
BRASPRESS NEWS
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NOSSA GENTE

Vitor Hugo Sardinha
GERENTE DA FILIAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ)

F

oco e determinação marcam a história de Vitor
Hugo Sardinha, Gerente da Filial de Campos dos
Goytacazes (RJ). Desde que entrou na Braspress,

há 19 anos, foi promovido quatro vezes.
“Entrei no Grupo em 1998, como Ajudante Agregado.
Depois de sete meses fazendo entregas e coletas na região,
fui convidado a fazer parte do quadro de colaboradores
como Conferente.
Com o passar do tempo, fui promovido a Encarregado
Operacional, Supervisor Operacional e, desde 2013, atuo
como Gerente de Filial.
Não tive dúvidas em aceitar a proposta, pois
entendi que naquele momento estava pronto para um
novo desafio.
A Braspress é muito importante para mim. Foi por
meio dela que alcancei meu desenvolvimento pessoal e
profissional. Sinto-me honrado, todos os dias, por fazer
parte de seu quadro de colaboradores”, comentou Vitor.
Para chegar a seu atual posto, o Gerente diz nunca ter
aberto mão dos estudos.
Mesmo depois de se casar com Rosana da Silveira
Sardinha, sua companheira há 16 anos, e se tornar pai de
Giovana da Silveira Sardinha e Laura Silveira Sardinha,
concluiu o curso superior de Tecnologia em Logística no
ano de 2012.
“Retomei os estudos depois de casado, com duas filhas
e enfrentando todas as dificuldades do dia a dia.
Muitas vezes, chegava e saía de casa com as crianças
ainda dormindo.
Sou formado há cinco anos e sempre pude contar com
a ajuda e compreensão de minha esposa, que cuidava da
casa, das crianças e ainda me incentivava a continuar e
concluir meus objetivos”, lembrou.
Em sua rotina diária, Vitor acompanha o desempenho
de todos os setores da filial de Campos dos Goytacazes,

“Em todos esses anos de empresa, a maior experiência

sempre atento aos dados comerciais, operacionais e

foi, sem dúvida, assumir o cargo de Gerente de Filial.

administrativo-financeiros. Ele também é responsável

Outro momento que ficou gravado em minha memória,

por manter as equipes focadas nas metas, nos processos e

bem como na de todos os colaboradores, foi a visita do

nos procedimentos.

nosso Diretor Presidente”, relatou.

Nas horas livres, o Gerente gosta de ficar com a família
e fazer churrasco aos finais de semana.
Entre suas experiências mais significativas na
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O Gerente está na Organização desde 1998

Para se manter atualizado com as exigências do
mercado, Vitor pretende iniciar o curso superior em
Administração.

empresa, Vitor cita a chegada ao cargo de Gerente

“Sempre quis cursar Administração. Acredito que

e a visita de Urubatan Helou, Diretor Presidente da

isso me capacitará ainda mais para a função de Gerente”,

Organização, à filial.

finalizou Vitor.
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Édipo Júnior Carvalho
ENCARREGADO OPERACIONAL DA FILIAL DE CARUARU (PE)
“O que me faz sentir orgulho de ser um colaborador

avarias; a atenção aos prazos de coletas/entregas e o

da Braspress é o empreendedorismo e planejamento

acompanhamento dos roteiros de viagem, das condições

exercido por sua Diretoria.

climáticas e da situação das vias fazem parte de sua rotina.

A recente instalação do Planeta Azul, em Guarulhos
(SP), para garantir maior rapidez e eficácia nas entregas;
o transporte internacional para a Argentina e o Paraguai;
o início das entregas solicitadas via e-commerce e o
transporte de produtos farmacêuticos são provas de um
trabalho bem feito”.

De acordo com ele, a Braspress lhe trouxe experiências
e crescimento tanto profissional quanto pessoal.
“Durante as atividades nesses anos de empresa,
adquiri capacidade de planejamento e autoconfiança.
Hoje, posso afirmar, com orgulho, que sou um
profissional do setor de transporte de cargas”, disse Édipo.

Esse depoimento foi dado pelo colaborador Édipo

Em busca de uma nova etapa em sua carreira, o

Júnior Carvalho, de 30 anos, que está na filial de Caruaru

Encarregado Operacional pretende iniciar a graduação

(PE) desde maio de 2010, quando foi contratado para o

em Logística, já em 2018.

cargo de Assistente Operacional.
Em abril de 2013, Édipo foi promovido a Encarregado
Operacional, função que exerce atualmente.
O cuidado com as mercadorias, para evitar faltas ou

Casado há três anos com Chrystiane Gomes, Édipo é
pai de Nicolas Gabriel, de dez meses.
Sair com a família e jogar futebol com os amigos são
suas principais escolhas para os dias de descanso.
Há 4 anos, Édipo exerce a função de Encarregado Operacional

BRASPRESS NEWS
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NOSSA GENTE

Zenilto Teles de Oliveira
GERENTE OPERACIONAL DA FILIAL DE CAMPO GRANDE (MS)

Leitura ou jardinagem são as atividades de Zenilto para os momentos de lazer

Aos 48 anos de idade, Zenilto Teles de Oliveira é
Gerente Operacional da filial da Braspress de Campo
Grande (MS).

da Organização.
“Seja por meio das informações publicadas na revista

“Fui contratado em 2001 para o cargo de

Braspress News ou em nossas conversas diárias, meus

Encarregado Operacional. A partir de 2008, quando a

familiares sempre comentam as realizações que o trabalho

filial passou por mudanças gerenciais, assumi a função

me proporciona. Isso me impulsiona a ser sempre um

de Gerente Operacional.

profissional de respeito.

Sou muito feliz com o que faço e carrego um sentimento

Transmito aos meus colaboradores a missão, a visão

de gratidão por fazer parte da Braspress durante todos

e os valores do Grupo e meu gosto pelo trabalho. Mostro,

esses anos”, afirmou Zenilto.

também, a importância de ser um profissional polivalente.

Acompanhar

e

monitorar

as

operações

de

carregamento, distribuição e entregas, efetuar liberações
de agendamentos e rotinas fiscais, além de oferecer suporte
aos colaboradores, fazem parte de sua rotina diária.
Segundo o Gerente, casado há 29 anos com Sirlei
Camargo e pai de Adriano Camargo, de 24 anos, sua
84

família acompanha de perto as inovações e o crescimento
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Quando a gente gosta do que faz, o trabalho se torna
lazer”, declarou Zenilto.
Para se manter em dia com as exigências do mercado,
o Gerente Operacional cursa graduação em Logística.
Em seus dias de folga, as principais atividades de
descanso são leitura ou jardinagem.

NOSSA GENTE

Genilso Lucas dos Santos
MOTORISTA URBANO DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL BRASPRESS CANTAREIRA (SP)
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Para Genilso, chegar ao cargo de Motorista foi a realização de um sonho

Genilso Lucas dos Santos tem 35 anos e trabalha há

além de cuidar da manutenção e da limpeza do caminhão.

12 no CAOB – Centro de Apoio Operacional Braspress

Casado há nove anos com Claudinara Antunes

Cantareira. Seu primeiro cargo na Organização foi como

Zanchet, Genilso é pai de Claudiane Zanchet, de 18 anos,

Ajudante, mas em 2008 foi promovido a Motorista

e de Nayara Zanchet dos Santos, de dez.

Urbano, realizando seu grande sonho.
“Essa mudança foi muito gratificante. Desde que

consideram a profissão de motorista um pouco arriscada.

entrei na empresa, deixei bem claro que gostaria de

Por isso, sempre me aconselham a cuidar bem da saúde

crescer e me tornar Motorista. Com meu trabalho e
empenho, pude alcançar esse objetivo”, afirmou Genilso.
“O que mais me encanta em trabalhar na Braspress é
seu tamanho e reconhecimento.
A cada lugar que vou, as pessoas sabem onde
trabalho. Nas estradas, é difícil não ver um caminhão da
nossa frota”, prosseguiu ele.
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“Meus familiares sabem que faço o que amo, mas

e manter a segurança no trânsito”, relatou o motorista.
No tempo livre, é com a família que Genilso gosta de fazer
suas atividades: passear, viajar e conhecer novos lugares.
Questionado sobre o relacionamento com os colegas
de trabalho, o Motorista considerou ótimo.
“Trabalhamos numa grande equipe, com muito
respeito e companheirismo.

Em sua rotina de trabalho, o Motorista é responsável

Quando necessário, um sempre ajuda o outro, e isso

por fazer coletas e entregas pela cidade de São Paulo,

torna o nosso ambiente ainda mais agradável”, finalizou.
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MOTIVAÇÃO

Cine Braspress é lançado
no Planeta Azul

Colaboradores podem convidar familiares para assistirem às sessões dos filmes

C

om o objetivo de engajar seus colaboradores
por meio de filmes motivacionais que tratam
sobre trabalho em equipe, autoconfiança e

persistência, a Braspress lançou o Cine Braspress no dia
26 de junho passado.
As exibições acontecem mensalmente no auditório do
Planeta Azul, em Guarulhos (SP).

pagar o aluguel, foi despejado e teve que morar na rua.
A mensagem que fica é a de que sempre podemos
transformar nossas vidas.
Há 45 anos, eu pedalava um triciclo pela Avenida São
João, aqui, em São Paulo, e hoje sou o Diretor Presidente
da Braspress.

Além de poderem convidar seus familiares, os

Para chegar até aqui foi preciso fazer a coisa bem feita,

colaboradores recebem kits lanche e têm o custo de

acreditar em mim e nas pessoas que apostaram no meu

transporte reembolsado no valor do vale-transporte, no

sonho”, afirmou o Diretor Presidente.

caso daqueles que utilizaram transporte público para
visitar a empresa.
Na primeira sessão, o público assistiu ao filme “À
procura da felicidade”, que conta a história real do
empresário norte-americano Chris Gardner, interpretado
por Will Smith.
Após enfrentar dificuldades financeiras com o filho
de cinco anos, Chris chegou a dormir em albergues,

Outras sessões de “À procura da felicidade” também
ocorreram nos dias 10 de julho e 7 de agosto passado.
Já nos dias 14 e 28 de agosto passado, o Cine Braspress
exibiu “O náufrago”.
Na trama, Tom Hanks vive Chuck Noland, engenheiro
de sistemas de uma companhia norte-americana que,
após a queda de seu avião, passa a sobreviver aos perigos
de uma ilha deserta.

estações de trem e banheiros públicos, até conseguir

Também nos dias 12 e 26 de setembro passado, os

um emprego numa corretora de seguros e ver sua vida

presentes assistiram ao filme “O homem que mudou o jogo”.

prosperar novamente.

O enredo traz a história do Billy Beane, interpretado

Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress,

por Brad Pitt, que era responsável pelo time de beisebol

acompanhou a sessão com os colaboradores e fez

Oakland Athletics e criou métodos para que o clube

alguns comentários.

ficasse entre as principais equipes do esporte durante a

“Vimos nesse filme a história de um indivíduo que era
muito pobre e estava bem abaixo da linha da pobreza. Ele,
que era um vendedor e casado, tinha um filho para criar.
Em dado momento, a situação vai se tornando cada
vez mais difícil, e sua esposa o abandona.
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Sem conseguir vender suas máquinas, não tinha como
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década de 1980, nos Estados Unidos.
“Com as mensagens transmitidas pelos filmes,
entendemos que nosso ambiente de trabalho poderá ser
muito enriquecido com profissionais motivados e felizes”,
encerrou Urubatan Helou.

‘’

NOSSAS NOVAS SOLUÇÕES PARA SEPARAÇÃO DE PEDIDOS

Picking Robô – Para Separação de Pedidos Fracionados

O robô de picking móvel inteligente Robotics (INVENT em parceria com a empresa
Americana I AM Robotics), também conhecido como SWIFT, é a nossa solução
tecnológica para picking móvel, ele navega por corredores do armazém para
escolher e pegar os produtos.
Ele se encaixa na infraestrutura existente e permite escalar as operações de
forma econômica.

Picking Line– Para Separação de Pedidos Alta Performance

Estações de alta taxa de separação de itens são adaptadas para linhas de rápida
movimentação. Direcionados por um sistema de separação por indicação de luz /
picking-by-light, cumpre o atendimento operacional com uma série de pedidos ao
mesmo tempo com taxas de separação de até 1.500 itens por hora/operador. Essa
abordagem é adequada para aplicações de alto volume, onde em uma mesma
linha de produtos é necessário atender a vários pedidos, como em lojas de varejo,
cosméticos, farmacêuticos, e-commerce e moda.

Picking Cart – Para Separação em Lotes
As aplicações baseadas em carrinho para picking, otimizam as operações de
seleção de lote, reduzindo o tempo de caminhada / viagem, melhorando as taxas
de seleção e aumentando a precisão do pedido. Combinando uma exibição
colorida que leva o operador ao próximo local de seleção com luzes indicadoras de
colocação que mostram onde o produto deve ser colocado, a solução é fácil de
entender e rápida de usar.
NOSSO PORTFÓLIO
Sorters

Linha de separação de pedidos
Sistema de armazenagem Gestão da manutenção Consultoria logística e intralogistica Gestão de projetos
Turn-key
Retroﬁts e modernizações Picking-by-light Picking-by-Monitor Put-to-Light
Put-to-Wall Picking-Robô

NOSSO COMPROMISSO
Através de uma visão técnica e operacional a INVENT Smart Intralogistics Solutions está sempre
focada nas últimas tendências e conceitos, fornecendo soluções que são ﬂexíveis e competitivas
que se encaixam perfeitamente nos processos, garantindo alta e contínua performance da
operação. Nossa tecnologia faz toda a diferença com gestão estratégica dos custos, capacitando
pessoas, provendo serviços com padrão de qualidade e assegurando aos nossos clientes a
satisfação do resultado.A nossa ﬁlosoﬁa para o sucesso dos projetos é trabalhar lado a lado com
o cliente, desde a análise e concepção até o pós-venda”.
“Estamos inovando e preenchendo nossos clientes com tecnologias que otimizam e reduzem
custos operacionais, com rápido atendimento comercial e técnico. Realizamos com sucesso a
transferência do SORTER do HUB São Paulo para Curitiba, demonstrando nossa eﬁciência,
compromisso e parceria de longo prazo com a BRASPRESS. ” Augusto Ghiraldello – Diretor
Comercial e Leonardo Araki – Diretor. de Negócios.

Para mais informações, visite www.invent.eng.br ou telefones +55 (11) 2833-0005 | 2833-0006
Endereço: Rua José Versolato, 111 Conjs. 2624/2625/2626 Centro São Bernardo do Campo – SP Brasil CEP 09750-730
BRASPRESS NEWS

89

RECONHECIMENTO

Urubatan Helou recebe pintura em
homenagem aos 40 anos de Braspress

O Ajudante Jorge Feitosa dos Santos Junior, à direita, e Urubatan Helou, à esquerda

P

ara homenagear a Braspress por seus 40 anos

Uma nova pintura está sendo feita pelo artista, dessa

de operações, data comemorada no dia 3 de

vez para retratar o SORTER – Sistema Automatizado de

julho passado, Jorge Feitosa dos Santos Junior,

Distribuição de Encomendas, com o primeiro caminhão

Ajudante, usou seu talento artístico e entregou uma

utilizado no início das operações da Braspress, o

pintura assinada por ele mesmo a Urubatan Helou,

Mercedes-Benz L1113.

Diretor Presidente da Organização.

“Estou preparando outro quadro para presentear

Com 30 anos de idade e há seis meses na Braspress,

nosso Diretor Presidente. Com esta pintura quero

Jorge conta que a inspiração para fazer a obra surgiu de

representar o passado e o futuro da Organização,

sua paixão por caminhões.

mostrando o progresso alcançado ao longo desses 40

“Depois que passei a fazer parte do time de
colaboradores da empresa, fiquei encantado com a
beleza e o tamanho dos caminhões.

Urubatan Helou se encontrou pessoalmente com o
Ajudante para agradecer a homenagem.

Para fazer os detalhes, usei como referência uma

“Muitos de nossos colaboradores possuem talentos

foto da lateral de uma de nossas carretas, publicada em

diferentes: uns têm facilidade para a escrita; outros,

edições anteriores da revista Braspress News.

para o esporte; outros gostam de números ou arte.

Primeiro fiz o desenho em papel sulfite, e o senhor

Reconhecer cada um deles é muito importante, pois

Urubatan gostou tanto que me pediu para emoldurá-

valoriza o que esses profissionais fazem do lado de fora

lo e colocou na entrada de sua sala, o que me deixou

da empresa”, defendeu o Diretor-Presidente.

bastante emocionado”, afirmou o Ajudante.
A

pintura

traz

um

caminhão

da

Sabendo do gosto de Jorge por caminhões, Urubatan
Braspress

percorrendo uma rodovia com alguns edifícios atrás.
Sem nunca ter feito cursos de desenho, Jorge lembra
que o gosto surgiu ainda na infância, quando tinha
apenas cinco anos de idade.
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anos de história”, comentou Jorge.

Helou o retribuiu com uma réplica em miniatura da
carreta Braspress.
“Estou muito feliz por ter recebido a miniatura.
Entreguei um presente e recebi outro.
Quero agradecer pelo reconhecimento e dizer que

“Nunca fiz curso; foi algo que desenvolvi com a

estou muito feliz por comemorar junto com a Braspress

prática. É uma forma de me distrair e passar o tempo

suas quatro décadas de existência”, agradeceu o

livre”, disse.

Ajudante.
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Amigos da Transportadora Braspress,
Agradecemos muito pela doação do frete para
Pernambuco, em 29 de março de 2017.
Este ato fraterno reflete diretamente na vida de
milhares de pessoas e representa a esperança para as
futuras gerações.
Estamos lutando para que a fome e a miséria sejam
apenas lembradas como um fato histórico em nosso país.
Nosso muito obrigado por ajudar nossa missão.
Alcione Albanesi
Presidente da ONG Amigos do Bem
São Paulo (SP)

Prezado Urubatan, bom dia!
Com o passar dos anos e a inevitável chegada
da idade, vamos ficando mais sensíveis e emotivos.
Hoje, ainda há pouco, ouvi na Rádio Jovem Pan uma
mensagem narrada por uma voz definida, forte, falando
sobre roubo de cargas em São Paulo. Ao final, fui tomado
por uma emoção indescritível, pois falava o presidente
do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de
São Paulo e Região - SETCESP, Tayguara Helou.
Confesso que, no exato instante, me tomou um
sentimento de enorme satisfação. Esse mesmo homem,
hoje tão importante, era um jovem que conheci há 14
anos lá no Rio Grande do Sul, quando fazia sua primeira
viagem para conhecer a Braspress fora de São Paulo.
Passamos dois ou três dias juntos, suficientes para
que eu constatasse o grande futuro que teria, que seria
de grande valia para o pai.
Além da emoção, senti um enorme orgulho por
você que conta com um filho que justifica todas as
expectativas que nele depositou.
Parabéns a você e, por favor, cumprimente-o em
meu nome.
Grande Abraço!
Júlio Coimbra
São Paulo (SP)

Prezado Urubatan Helou,
Ao cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para
acusar o recebimento da revista Frota & Cia. – edição
191, na qual o amigo aparece com merecido destaque
na matéria de capa. Aproveito a oportunidade para
parabenizá-lo pela consolidação de mais um projeto do
Grupo Braspress.
Em momentos de recessão econômica e de incertezas
que o Brasil vem enfrentando, a concretização do
maior Hub logístico da América Latina é fruto de sua
coragem, determinação, conhecimento, convicção e,
principalmente, de sua grande visão empreendedora.
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Parabéns por mais esse investimento e por todos os
outros que certamente virão.
Para realizar grandes conquistas, devemos não
apenas sonhar, mas também agir; não apenas planejar,
mas também acreditar.
Com votos de elevada estima e consideração.
Cordialmente,
Francisco Cardoso,
Presidente da Associação Brasileira
de Transportadores Internacionais,
Uruguaiana (RS)

Caro Urubatan Helou,
Com emoção, tomei conhecimento de sua mensagem
e da revista que estava anexa.
Penso que essa sua arrojada realização é mais uma
coroação de um empreendedor, de um estrategista que
surpreende o mercado ao dotar o Brasil de uma empresa
de transportes com estrutura física e da mais alta
tecnologia de automação.
Impressionante o conhecimento e domínio que você
tem do seu negócio, visão de futuro, preocupação de uma
organização modelar e de que o limite do crescimento
deve ser a qualidade dos serviços.
Que Deus continue iluminando seu talento, sua
sabedoria e suas boas qualidades como ser humano e
amigo.
Rodex Corretora
São Paulo (SP)

Urubatan,
Parabéns pelo Planeta Azul!
Abraço,

Antonio Kandir,
São Paulo (SP)

Caro Senhor Urubatan Helou,
Quero agradecer a possibilidade de conhecer um
site empresarial de vanguarda em nosso amado Brasil.
Realmente, estou impressionado pelo que vi hoje no
Planeta Azul.
Nos colocamos à disposição, e penso que precisamos
estar com alguns implementos em sua empresa para
que tenha uma avaliação da qualidade de nossos
semirreboques.
Parabenizo a todos os que compõem essa Companhia
e desejo muito sucesso a todo o grupo.
Atenciosamente,
José Carlos Sprícigo
CEO da Librelato
Criciúma (SC)

CARTAS
Prezado Urubatan,
Muito obrigada pela gentileza de ter me recebido e do
nosso almoço.
A sede da Braspress está impecável, fiquei
impressionada!
Esperamos poder tê-lo no 5º Fórum Nacional do
Varejo, de 24 a 26 de março, e no Fórum de Infraestrutura
e Logística, em junho.
Cordial abraço e muito sucesso!
Daniela Franceli
Projetos Especiais,
Grupo DoriaSão Paulo (SP)
Caro Urubatan Helou,
Gratidão é impagável.
Agradeço por tudo o que você fez nesses últimos anos
pelo nosso amigo Ney.
Que Deus te ilumine e abençoe sempre.
Orlando Kerpen
Kerpen Seguros,
Fortaleza (CE)
Prezado Sr. Tayguara Helou,
É com imenso prazer que me dirijo a essa conceituada
empresa, na pessoa do Diretor Sr. Tayguara Helou, para
agradecer os vossos valorosos préstimos em nos ceder
equipamentos e pessoal, o que nos é de grande valia,
possibilitando, assim, fazer o traslado de nossos materiais
entre armazéns.
Diante disso, envio a Vossa Senhoria os meus mais
sinceros agradecimentos pela colaboração com nossa
gestão, e renovo os votos de estima e consideração.
Atenciosamente,
Alexandre Turri Zeitune
Vice-Prefeito de Guarulhos, Secretário de
Educação, respondendo cumulativamente
pelas Secretarias da Cultura, Esporte e Lazer
Guarulhos (SP)

Obrigado, amigo!
Conte comigo no que precisar. Aproveitando, li hoje
sobre a Medalha NTC. Meus sinceros cumprimentos e
admiração.
Abraço,
Mauricio Candal
Presidente da TSV Transportes
Goiânia (GO)
Urubatan,
Parabéns pela justa e merecida medalha conferida à
Braspress.
Tendo tido a oportunidade de conhecer as instalações
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do Planeta Azul, corroboro com todos os que concederam
a honraria.
Um forte abraço,
Manoel Sousa Lima Jr.
Membro do Conselho Superior - SETCESP
Sindicato das Empresas de Transportes
de Carga de São Paulo e Região
São Paulo (SP)
Urubatan,
Parabéns pela inauguração do SORTER de Curitiba.
Mostra que a Braspress, apesar das adversidades
econômicas por que passam o nosso país, tem investido
de maneira firme e constante, servindo de exemplo e
incentivando os empresários do transporte rodoviário
de cargas.
Um forte abraço,
Manoel Sousa Lima Jr.
Membro do Conselho Superior - SETCESP
Sindicato das Empresas de Transportes
de Carga de São Paulo e Região
São Paulo (SP)
Bom dia, Urubatan!
Parabéns pelo reconhecimento da NTC&Logística. Só
os persistentes conseguem atingir este nível.
Fico muito orgulhoso em conjunto contigo.
“Medalha de Mérito do Transporte – NTC&Logística”.
Abraços,
José Darci Granziol
Diretor Comercial, Grupo LC
São Paulo (SP)

Denise,
Excelente reportagem, que cita o reconhecimento
da Medalha de Mérito do Transporte entregue pela
NTC&Logística. A nossa Braspress é um espetáculo!
Obrigado!
Renato Gerardi
Gerente de Filial
Blumenau (SC)
Denise, bom dia!
O reconhecimento é o principal combustível para
o cotidiano profissional, aqui dentro. Se depender da
colaboração de todos, sempre seremos o número 1 no
transporte nacional.
Grato!
Rodrigo Barros
Assistente de Monitoramento
São Paulo (SP)

Anuncie
aqui.

Fone (11) 3429-3333 - ramal: 3350
breditora@braspress.com.br
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Caro Urubatan Helou!
Foi uma honra e um prazer enorme conhecer o “Projac
Braspress”. Fiquei impressionada com o que vi. Parabéns
e muito sucesso à família Braspress. O TRC (transporte
rodoviário de carga) nacional deve render todas as
homenagens à sua coragem e desejo-lhe a manutenção desse
vosso empreendimento com toda a prosperidade possível.
Grande abraço,
Valdete Marinheiro
Advogada
São Paulo (SP)
Prezados e digníssimos, Urubatan e Tayguara.
Bom dia!
Honrado com vossa amizade, envio-lhes uma
lembrança de nosso encontro em Brasília, durante o XVII
Seminário de Transporte de Cargas.
Exemplos de capricho, altruísmo e de muita pegada!
É do lado de gente assim que quero ser visto!
Grande abraço!
Irineu Vobeto
Diretor Presidente da
Vobeto Transportes
Campo Grande (MS)
Boa tarde,
Senhores Urubatan Helou e Milton Petri,
Parabéns pela merecida homenagem. Verdadeiros
mestres!
Vocês fizeram e fazem história no Transporte deste país.
Um grande orgulho e exemplo a seguir.
Parabéns!
Carla Gomes de Mendonça
Gerente Regional – Triângulo Mineiro
Uberlândia (MG)

Prezado Urubatan Helou,
No momento em que a Braspress, empresa do
prezado amigo, é agraciada com a Medalha de Mérito
do Transporte – transporte rodoviário de carga) , vimos
cumprimentá-lo pela justa e merecida homenagem.
Infelizmente, em virtude de compromissos
anteriormente assumidos e sem condições de poder adiálos, vimos solicitar nossas sinceras desculpas por esta
impossibilidade de participação.
Pedimos desculpas pelo não comparecimento à
Cerimônia de Homenagem.
Desejamos os nossos sinceros parabéns por esta
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significativa data e muito merecida comemoração.
Atenciosamente,
Abud Cecilio Domingos – Presidente
Ari de Sousa – Diretor
Sindicato das Empresas de Transporte de
Cargas do Triângulo Mineiro – SETRIM
Uberlândia (MG)
Bom dia a todos!
Gostaria de agradecer pela participação de vocês
em nossa gravação de um dos episódios do programa
“Desaparecidos”, exibido pelo canal A&E, da última
sexta-feira, dia 12 de maio.
As imagens ficaram ótimas, e o motorista que vocês
mandaram foi de uma simpatia e profissionalismo
incríveis.
Agradecemos de coração!
Um abraço,
Vanessa Sudré
São Paulo (SP)
Caro Urubatan,
A vida é feita de instantes que somados criam
momentos que nos marcam para sempre. Na maioria
das vezes, os momentos são compartilhados com
pessoas. E aí é que se encontra a mágica e essência de
viver.
Nesta semana, eu tive o privilégio de te conhecer
pessoalmente, de saber mais sobre a sua empresa, de
ter tido uma recepção VIP no Planeta Azul, de conhecer
o sr. Milton e de trocar experiências com dois dos
diretores de alto nível que compõem a sua empresa.
Tive a oportunidade de visitar as instalações e de
participar de um almoço excelente no dia de ontem. Esses
momentos todos precisam ser reconhecidos. Merece
respeito e gratidão pela acolhida. Muito obrigada!
Senti-me lisonjeada, quando, pela primeira vez em
nosso setor, alguém reconheceu minhas qualificações
formais acadêmicas. Não esquecerei sua fala dizendo
que sou “um orgulho para o nosso setor (TRC)”, setor
este que trabalho por 27 anos, e não me arrependo. Sou
uma profissional constantemente entusiasmada com
nossos desafios. Como você disse: “temos que acreditar
no País! Essa é a melhor e única saída. Vai dar certo!”.
Parabéns pelo investimento, pela riqueza dos
detalhes, pela sofisticação e leveza das instalações.
Parabéns pela beleza. “Se é bonito, funciona!” (Waldez
Ludwig).
Acredito que alguém (inteligente) já o tenha

intitulado como exemplo de empreendedor sustentável.
A sua iniciativa ética e de respeito pela obra idealizada
de outro empreendedor do transporte, de recuperar,
vitalizar o site (Planeta Azul) é uma grandiosa
contribuição para o meio ambiente, pilar econômico e
também social.
Penso que deveria colocar o case (Planeta Azul)
para participar do próximo Prêmio de Sustentabilidade
do SETCESP. Vai ganhar em 1º lugar! Eu apostaria no
pilar ambiental.
Terminando, anexo a foto da bicicleta para entregas
da startup de VIX, a Pedivela, que comentei a despeito
do seu triciclo.
Um abraço,
Rejane Vasco
São Paulo (SP)
Prezado Sr. Urubatan,
A Associação Cristã de Moços de São Paulo, em
nome da Presidente do Conselho de Trabalho com
Jovens e Diretora da ACM São Paulo, Sra. Nathália
Novak e da Secretária Geral da ACM São Paulo, Sra.
Marísia Donatelli, vem através desta, agradecer a
toda a diretoria da Transportadora Braspress pela
prestimosa e providencial colaboração e pelo apoio
cedido à realização da Caminhada de Arrecadação
da Campanha do Agasalho 2017, organizada pela
ACM São Paulo, através do Conselho de Trabalho
com Jovens em parceria com o Fundo Social de
Solidariedade do Estado de São Paulo, realizada
no bairro de Pinheiros, nesta capital, onde foram
arrecadadas neste dia aproximadamente 1.200 peças
de agasalhos e cobertores, que foram destinadas ao
Fundo Social.
Parabenizamos pela disponibilidade da empresa,
pontualidade, excelente atendimento da equipe
de imprensa, solicitude dos motoristas e apoio
incondicional durante todo o trajeto. Reiteramos
o convite para conhecerem e usufruírem de nossa
instituição que tem como missão “Fortalecer Pessoas,
Famílias e Comunidades”.
Foi um grande orgulho ter a Braspress como
parceira da Associação Cristã de Moços de São Paulo
nesta ação social.
Saudações a todos e todas.
Nathália Novak
Diretora
Marísia Donatelli
Secretária Geral
Associação Cristã de Moços São Paulo (SP)

Caros colaboradores,
Mais uma vez, missão cumprida. Tenham certeza
absoluta que, apesar de modesto, este movimento foi
de grande ajuda aos que foram assistidos por meio dos
donativos enviados às Entidades Assistenciais de Uberaba
que relaciono a seguir: Lar da Caridade “Hospital do Fogo
Selvagem”, Grupo Espírita da Prece de Chico Xavier, Casa
de Auxílio do Centro Espírita Aurélio Agostinho, Casa de
Auxílio e Hospital do Centro Espírita Pedro e Paulo e a
Casa Espírita Fraterna Francisco de Assis.
Obrigado a todos os colaboradores e participantes
dessa Campanha, que tornaram possível sua realização.
Deixo aqui registrados, novamente, nossos sinceros
agradecimentos aos que estiveram envolvidos de perto na
Campanha, relacionando a seguir, o Sr. Urubatan Helou,
Diretor Presidente do Grupo Braspress Transportes,
que não só autorizou a retirada dos donativos em São
Paulo, como também o encaminhamento dos mesmos
a Uberaba (MG), disponibilizando seus terminais de
cargas e principalmente seus prestativos funcionários nas
pessoas da Sra. Simone e Sr. Gentil, em São Paulo, e do
Sr. Luiz Alberto Abreu e sua equipe, em Uberaba, a quem
também agradecemos pelo auxílio no remanejamento dos
donativos e entrega dos mesmos em todas as entidades
assistenciais mencionadas acima; ao Sr. Francisco
Pelucio, Presidente da Transportadora Trimundial, pelo
auxílio prestado na coordenação em São Paulo; ao Sr.
Alberto Bandeira, proprietário das Lojas Bandeira, que
cedeu espaço em sua empresa para o armazenamento dos
donativos e que também nos auxiliou junto ao Sr. Renato
Muszkat e Sr. Abrahão Kosminsky, na distribuição dos
donativos em Uberaba. Um agradecimento especial à
turma do Espaço 7 que abraçou a causa e promoveu uma
importante arrecadação de Leite.
Finalmente, agradecemos ao Dr. David Muszkat (in
memorian), que continua nos incentivando por meio de
sua lembrança, como precursor dessa Campanha que
realizou ativamente por mais de 30 anos em homenagem
ao seu filho Roberto Muszkat (in memorian).
Nossos sinceros agradecimentos e um caloroso abraço
em nome de todas as Entidades Assistenciais que foram
beneficiadas.
Carlos Borges
MSK Borges - Representação,
Assessoria e Consultoria
São Paulo (SP)
Boa noite, meus amigos!
Não tem um único dia que não cruzo com um veículo
da nossa Braspress. Vocês vão dizer: “- Claro você mora
a 800 metros do Planeta Azul!”. Verdade, mas, em minha
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atual atividade (provisória), tenho rodado por toda cidade
de São Paulo e Grande São Paulo, e são nessas minhas
andanças diárias que encontro com esses veículos.
Acreditem, tenho o maior orgulho. Se tiver alguém comigo
eu falo, já trabalhei nessa magnífica empresa.t
Hoje, não diferente, cruzei com a frota 31158 HD e
observei na porta traseira o selo de 40 anos. Caramba,
40 anos! Eu tenho um dedinho de colaboração nisso. Que
orgulho!
Urubatan e Petri, quero registrar aqui meus mais
sinceros parabéns por mais esse ano de vida da nossa
Braspress. Parabéns pela coragem de, mesmo passando
por sei lá quantas moedas que já tivemos nesses 40
anos, quantos pacotes econômicos, quantos impostos
criados, sugando cada vez mais os já escassos resultados
financeiros das empresas, enquanto a maioria manda
seu dinheiro para fora, reclamando de tudo e de todos,
vocês sempre acreditaram em nosso país, trabalhando
sem parar, fazendo investimentos nunca vistos no setor,
criando novos produtos, novos postos de trabalho. Ou
seja, para vocês, CRISE significa CRIE.
Perdoem-me a extensão do texto, mas é muito pouco
pelo que vocês representam para nosso segmento.
Obrigado por sua amizade e carinho, e por me permitir
ter participado um pouco disso tudo desde nossa parceria
através da Transglobal, operando para região Norte.
Do seu sempre amigo,
Carlos Roberto S. Martins
São Paulo (SP)
Ilmo. Sr. Urubatan Helou,
Prezado Conselheiro,
A Mesa Diretiva do Conselho Deliberativo do Santos
Futebol Clube tem a satisfação de cumprimentá-lo pela
passagem de seu aniversário, desejando-lhe muita paz
e saúde.
Com a certeza de estarmos juntos, nos despedimos
com Saudações Alvinegras.
Fernando Gallotti Bonavides
Presidente do Santos Futebol Clube
Santos (SP)
Senhores Urubatan Helou e Milton Petri.
Boa tarde!
Recebi hoje o quadro comemorativo pelos 40 anos
da Braspress. Ficou muito bonito e faz jus à inigualável
trajetória da Companhia.
Quatro décadas, certamente, de muitos desafios
recompensados com grande sucesso. Nada disso seria
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possível sem a crença, o trabalho árduo, a seriedade e o
entusiasmo dos Senhores, que conduzem com maestria essa
vigorosa Organização. Acreditaram em vossos potenciais e
ideais, fazendo com que todos também acreditassem.
Fico feliz e honrado em fazer parte dessa história.
Iniciei na empresa em 2001 e, nesses últimos anos,
vivenciei acontecimentos importantes, como a ampliação
de praças (por exemplo, o Nordeste), posteriormente
a cobertura de 100% do território brasileiro, o início
da operação Over Night e a implantação do primeiro
SORTER – Sistema Automatizado de Distribuição de
Encomendas, assim como os acontecimentos mais
recentes: a Braspress International, a linha Farma e a
mudança para o Planeta Azul, em Guarulhos (SP), entre
outros.
Tenham certeza de que vibrei muito com todos esses
feitos. Nossa querida Braspress é uma Organização que
encanta!
Para finalizar, envio, além dos meus sinceros
parabéns, minha energia positiva e a certeza de que a
jovem Braspress irá muito mais longe; afinal, é uma
gigante que não para.
Muito obrigado!
Um fraterno abraço,
Rodrigo Costa,
Gerente de Filial
Presidente Prudente (SP)
À
Braspress,
Em nome de todo o Corpo Diretivo, e dos assistidos
da ONG FORTE, vimos por meio deste, agradecer
profundamente vossa doação. Atitude como esta, nos
ajuda a manter nosso projeto com excelência.
Mais uma vez, nosso MUITO OBRIGADO.
Deus abençoe!
Márcio da Silva Barbieri,
Presidente – ONG FORTE,
Guarulhos (SP)
Caro Senhor Urubatan Helou,
Parabéns, mais uma vez, pela premiação como campeã
no Setor de Transportes do Anuário Época Negócios
360º. Sem dúvida, um prêmio merecido.
Um grande abraço,
Paulo Roberto Guedes,
Associação Brasileira
Operadores Logísticos
Barueri (SP)

Tecnologia embarcada

Terminais em todo o Brasil

O maior SORTER da América Latina

Há 40 anos oferecendo
infraestrutura, tecnologia
e segurança no transporte
de encomendas.
www.braspress.com.br
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DESTAQUES

ACRE
Rio Branco .......................... (11) 2188-9000
ALAGOAS
Maceió ................................ 0800 749 0021
AMAPÁ
Macapá ............................... (91) 3214-4450
AMAZONAS
Manaus ............................... (92) 2125-2700
BAHIA
Barreiras ............................. (77) 3614-9400
Feira de Santana ................ (75) 3603-1350
Salvador ............................. (71) 3291-6700
Vitória da Conquista ........... (77) 3420-6000
CEARÁ
Fortaleza ............................. (85) 3499-6300
Juazeiro do Norte ............... (88) 3532-7300
DISTRITO FEDERAL
Brasília ................................ (61) 3403-5900
ESPÍRITO SANTO
Cachoeiro do Itapemirim ..... (28) 3037-7000
Colatina ............................... (27) 3722-9300
Vitória....................................(27) 3298-2200
GOIÁS
Goiânia ................................ (62) 4005-9400
Porangatu ........................... (62) 3363-9200
Rio Verde ............................ (64) 2101-2400
MARANHÃO
Imperatriz ............................ (99) 2101-5500
São Luís .............................. (98) 2106-6700
MATO GROSSO
Cuiabá ................................. (65) 2121-5500
MATO GROSSO DO SUL
Campo Grande ................... (67) 2107-6100
Três Lagoas ........................ (67) 3509-5900
MINAS GERAIS
Contagem .. (31) 3359-4200 | (31) 2129-0450
Divinópolis ............................... (37) 2101-1800

Governador Valadares ........... (33) 2101-7100
Ipatinga .................................... (31) 2109-3100
Juiz de Fora ............................. (32) 3690-9900
Montes Claros ......................... (38) 2101-4100
Paracatu .................................. (38) 3311-4300
Patos de Minas ........................ (34) 2106-8200
Pouso Alegre ........................... (35) 3429-5500
Uberaba ................................... (34) 2104-7400
Uberlândia ................................ (34) 2101-7100
Varginha ....................................(35) 2105-6000
PARÁ
Belém .................................. (91) 3214-4450
Marabá................................. (94) 2101-6130
PARAÍBA
Campina Grande ................ (83) 3332-1500
João Pessoa ....................... (83) 2107-5800
PARANÁ
Cascavel ............................. (45) 2101-8400
Curitiba ............................... (41) 3239-8200
Guarapuava ........................ (42) 3303-1500
Londrina .............................. (43) 3373-6300
Maringá ............................... (44) 2101-0700
Pato Branco ........................ (46) 2101-9000
Ponta Grossa ...................... (42) 2101-2000
Umuarama .......................... (44) 3361-4300
PERNAMBUCO
Caruaru ............................... (81) 3046-0100
Petrolina .............................. (87) 2101-9700
Recife .................................. (81) 2119-9200
PIAUÍ
Teresina .............................. (86) 3217-1550
RIO DE JANEIRO
Campos dos Goytacazes .... (22) 2101-2200
Macaé ................................. (22) 2757-6100
Nova Friburgo ..................... (22) 2524-1000
Resende ............................. (24) 3354-9350
Rio de Janeiro ..................... (21) 3668-3500
RIO GRANDE DO NORTE
Natal ................................... (84) 4005-4600

RIO GRANDE DO SUL
Caxias do Sul ...................... (54) 3204-3600
Novo Hamburgo .................. (51) 2123-6100
Passo Fundo ....................... (54) 3317-5300
Pelotas ................................ (53) 2123-3300
Porto Alegre ........................ (51) 2104-3000
Santa Cruz do Sul ............... (51) 3713-7250
Santa Maria ........................ (55) 2101-5100
Santo Ângelo ...................... (55) 3201-4000
Uruguaiana ......................... (55) 3414-5100
RONDÔNIA
Porto Velho ......................... (11) 2188-9000
RORAIMA
Boa Vista ............................ (92) 2125-2700
SANTA CATARINA
Blumenau ............................ (47) 3144-9300
Chapecó .............................. (49) 3319-8700
Criciúma .............................. (48) 2101-8200
Florianópolis ........................ (48) 2106-4600
Itajaí .................................... (47) 2103-6330
Jaraguá do Sul .................... (47) 3274-5700
Joinville ............................... (47) 2101-3700
Rio do Sul ........................... (47) 3531-0600
SÃO PAULO
Araçatuba ........................... (18) 2103-4777
Araraquara .......................... (16) 3334-7272
Barueri-CAOB ..................... (11) 4197-9150
Bauru .................................. (14) 3321-5800
Campinas ............................ (19) 2115-0100
Cantareira-CAOB ................ (11) 3312-5100
Franca ................................. (16) 3111-8000
Piracicaba ........................... (19) 3301-6700
Presidente Prudente ........... (18) 3918-4000
Ribeirão Preto ..................... (16) 2111-1700
Santos ................................. (13) 3131-2500
São José do Rio Preto ........ (17) 2139-6300
São José dos Campos ........ (12) 2136-9400
São Paulo-(Guarulhos) ....... (11) 2188-9000
Sorocaba ............................. (15) 3228-9000
Matriz-SP ............................. (11) 3429-3333
Terminal Fernão Dias...........(11) 2188-9000
SERGIPE
Aracaju ................................ (79) 3251-9000
TOCANTINS
Palmas ................................ (63) 2111-6300

A sua transportadora de encomendas
em todo o Brasil
Matriz: (11) 3429-3333
Comercial São Paulo: (11) 2188-9000
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