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Encomendas Urgentes 
EM ATÉ 36 HORAS

*Para cidades com operações de voos comerciais regulares, 
em condições ideais para pousos e decolagens. 

SERVIÇO DE ENCOMENDAS RODOAÉREA

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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especialmente para atender ao crescente mercado de luxo 
entre essas duas maiores cidades brasileiras, bem como 
ampliamos nossas operações nos mercados de farma e de 
e-commerce para cidades de até 200 mil habitantes.

Não descuidamos da saúde de nossos colaboradores e 
implantamos várias melhorias, como o Programa do Sono, 
conforme mostramos nesta edição ao comemorarmos 
os cinco anos de implantação do CAMB (Centro de 
Atendimento ao Motorista Braspress) Basil de Barros.

Registramos 140 mil atendimentos voltados 
totalmente à saúde dos motoristas da Organização e 
à prevenção de acidentes. Comemoramos também a 
expansão do CAMB para a filial de Florianópolis (SC).

Alertamos também nossos colaboradores sobre 
a prevenção do câncer de mama, com a campanha 
Outubro Rosa, e do câncer de próstata, com a campanha 
Novembro Azul.

Comemoramos, pelo quarto ano consecutivo, o 
recebimento do Prêmio Mérito Lojista, oferecido pela 
FCDL-RS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas 
do Rio Grande do Sul), e o recebimento da Medalha de 
Honra ao Mérito Ayval da Luz, outorgada a mim pelo 
TRANSCARES (Sindicato das Empresas de Transportes 
de Cargas & Logística do Estado do Espírito Santo).

Nossas ações de responsabilidade social são outros 
tópicos que merecem destaque, em especial as de 
solidariedade, com a campanha Compartilhando Amor 
com a Tip Top, e a visita que fiz às unidades do Amigos 
do Bem, no sertão nordestino, com Mário Spaniol e sua 
família, entre outras.

Mais importantes temas merecem destaque: a palestra 
que realizei na FETRANCESC (Federação das Empresas 
de Transporte de Carga e Logística do Estado de Santa 
Catarina); meu amigo Liemar José Pretti, presidente do 
TRANSCARES, nas Páginas Amarelas e Nossa Gente.

Boa leitura !

EDITORIAL

Urubatan Helou
Diretor Presidente do Grupo H&P

T erminamos 2017 mostrando ao mercado que 
temos serviços de qualidade e capacidade 
instalada suficiente, pois não recuamos os 

investimentos, mesmo nos últimos três anos de recessão 
e desaquecimento econômico, que atingiram fortemente 
os negócios das empresas no Brasil.

A grande maioria das empresas do TRC (Transporte 
Rodoviário de Cargas) ficou paralisada e até desativou 
terminais, filiais e operações.

A Braspress – muito pelo contrário – consolidou o 
Planeta Azul, o maior hub da Companhia, instalado na 
cidade de Guarulhos (SP), com 230 mil m² de área total. 
Lá instalamos o maior SORTER (Sistema Automatizado 
de Distribuição de Encomendas) da América Latina e do 
Hemisfério Sul.

Também inauguramos o SORTER da filial de Curitiba 
(PR); adquirimos 100 novos cavalos mecânicos MAN e 100 
carretas Facchini, além de mais recentemente, no final do 
ano passado, termos concluído um novo terminal na filial 
de Goiânia (GO), passando a operar com dois terminais. 

Mostramos ainda ao mercado nossa atuação de 
qualidade nas operações do INTER NORDESTE, com 
origem e destino em todas as cidades dessa região com 
prazos de entrega jamais vistos.

Realizamos o lançamento da AEROPRESS 
PERSONNALITÉ, quando interligamos os principais 
shoppings centers de São Paulo e do Rio de Janeiro, 

Encomendas Urgentes 
EM ATÉ 36 HORAS

*Para cidades com operações de voos comerciais regulares, 
em condições ideais para pousos e decolagens. 

SERVIÇO DE ENCOMENDAS RODOAÉREA

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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ENTREVISTA

LIEMAR JOSÉ PRETTI:
Uma nova liderança no Espírito Santo

BRASPRESS NEWS6

E xercendo a presidência do TRANSCARES 
(Sindicato das Empresas de Transportes 
de Cargas e Logística do Estado do Espírito 

Santo) desde 2012, Liemar Pretti (53 anos), aceitou 
o segundo mandato, até 2018, depois que o estatuto 
foi mudado para não permitir nova reeleição. Assim, 
a partir de 2019 ele pretende concorrer à Presidência 
da FETRANSPORTES (Federação das Empresas de 
Transportes do Estado do Espírito Santo), comandada 
nas recentes gestões por representantes das 
transportadoras de passageiros.

Diferentemente dos demais Estados da Região 
Sudeste, que mantêm sindicatos municipais ou regionais 
e federação estadual de transportadoras de cargas, o 
Espírito Santo mantém apenas um sindicato de âmbito 
estadual, com sede em Cariacica, na Grande Vitória, e 
representação nas cidades de Colatina e Inconha, além 
de uma federação que agrega as empresas de cargas e 
de passageiros.

BRASPRESS NEWS - Por que o Espírito Santo 
tem apenas um sindicato do setor de cargas?

LIEMAR PRETTI - O estado é pequeno, com 78 
municípios, população de pouco mais de 4 milhões e 
cerca de 3 mil empresas, sendo 70% de micro e pequenas, 
sendo apenas 146 associadas ao TRANSCARES

BRASPRESS NEWS - Ainda assim, o estado 
é forte nos transportes: tem o maior complexo 
portuário do País e linhas ferroviárias de 
grande movimentação de cargas!

LIEMAR PRETTI - São cargas de passagem para 
exportação e de importação. Mesmo no transporte 
rodoviário, as cargas cruzam o Estado em direção às regiões 
Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. O abastecimento do 
Estado é feito pelas empresas locais do TRC (Transporte 
Rodoviário de Cargas). 

BRASPRESS NEWS - O Espírito Santo foi sede 
de grandes transportadoras, como a Itapemirim e 
a Águia Branca.

LIEMAR PRETTI  - Sim, mas ambas abandonaram 
a atividade. O governador Paulo Hartung vem oferecendo 
incentivos fiscais para atrair empresas do nosso setor e 
grandes transportadoras – entre as quais a Braspress –, 

que atenderam ao chamado, instalando filiais no estado, 
assim como novas indústrias e um entreposto da Zona 
Franca de Manaus. 

BRASPRESS NEWS - E a sua empresa?
LIEMAR PRETTI - A Pretti Cargas é uma empresa 

de transporte de carga fracionada e atende a todos os 
78 municípios do Estado. Foi fundada em Colatina 
por meu pai, João Pretti, em 1978, quando comprou o 
primeiro caminhão. Ele havia começado no transporte 
de passageiros com a Viação Pretti em 1957 e levava 
encomendas no bagageiro dos ônibus. Meu pai sempre 
foi empreendedor: começou a trabalhar aos 12 anos como 
eletricista e iniciou seus negócios no transporte. Ele teve 

 Liemar José Pretti - Empresário com sólida formação e experiência

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valdir dos Santos
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também loja de veículos usados, posto de combustível 
e revenda de pneus, entre outras atividades. Hoje, as 
empresas são tocadas pelos filhos, mas aos 80 anos ele 
tem seu próprio negócio.  

BRASPRESS NEWS - E como o senhor ingres-
sou na atividade?
LIEMAR PRETTI - Sou o filho do meio de três e resolvi 
ir a Brasília (DF) estudar e depois entrei na faculdade 
de Engenharia no Rio de Janeiro. Nas primeiras férias 
voltei a Colatina, onde nasci e vivia a família. Resolvi ficar 
porque meu irmão mais velho já estava trabalhando na 
empresa. Eu tinha 20 anos, e naquela época (1983/84) 
o estado produzia muito café. Passamos, então, a fazer 
longas distâncias transportando café na ida e trazendo sal 
e sebo do Nordeste na volta. Hoje, a Pretti Cargas opera 
com 70 caminhões próprios e agregados transportando 
encomendas e atendendo aos 78 municípios do estado. 
Já a Viação Pretti tem linhas no interior do estado e uma 
para Rondônia.

BRASPRESS NEWS - E a faculdade de Engenha-
ria?

LIEMAR PRETTI - Abandonei. Resolvi fazer 
Administração de Empresas em Colatina, me casei cedo 
e mais tarde fiz pós-graduação em Gestão Empresarial na 
Fundação Getúlio Vargas. 

BRASPRESS NEWS - Como ingressou no 
Sindicato?

LIEMAR PRETTI - Primeiro fui convidado a afiliar 

a empresa, mas eu achava que o Sindicato não fazia nada 
além do dissídio coletivo e perguntei o que poderia fazer 
pela empresa. O Wagner Chieppe, da Águia Branca, era o 
Presidente e me ensinou muito. Quando ele foi presidir a 
FETRANSPORTES, eu me ofereci para participar de sua 
chapa, mas ele não aprovou; me sugeriu ficar no Sindicato. 
No começo não achei boa ideia, mas, quando chegou a 
nova eleição, conversei com outros membros da Diretoria 
e fui ganhando apoio. Um deles estava interessado em ser 
candidato a Presidente, mas eu já tinha apoio de dois, e 
ele acabou desistindo. Juntos, fomos os quatro falar com 
o Presidente, acabei me candidatando e fui eleito. 

BRASPRESS NEWS - O que o Sindicato tem 
feito aos associados na sua gestão?

LIEMAR PRETTI - Por sugestão do Chieppe, 
o Sindicato passou a ter orçamento e planejamento 
estratégico. Ampliamos as atividades e criamos novos 
departamentos, cada um com metas a serem atingidas, 
mas ainda temos poucos associados. Antes de entregar o 
cargo a meu sucessor, pretendo fazer uma estatística do 
setor. Ainda não temos números exatos sobre a atividade 
e sobre as empresas no estado. Hoje (7 de novembro de 
2017), o Departamento de Treinamento está oferecendo 
um curso sobre as mudanças na legislação trabalhista, 
assunto que interessa a todas as empresas, mas temos 
apenas 43 inscritos, apesar de termos feito muita 
divulgação. Criamos uma medalha para premiar empresas 
e autoridades que prestigiam nosso setor. Temos apoio 

Liemar preside o TRANSCARES há seis anos com muito êxito
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ENTREVISTA

de Deputados Federais, como Lelo Coimbra e Renzo 
Braz (MG), e também do senador Rodrigo Ferraço, que 
foram importantes na votação das mudanças das leis 
trabalhistas. O governador Paulo Hartung, que tem 
atendido às nossas reivindicações, compareceu à festa do 
TRANSCARES e foi homenageado.

BRASPRESS NEWS - O estado é bem servido 
por rodovias?

LIEMAR PRETTI -  A principal é a BR-101, com 457 
km no sentido norte-sul, concedida à iniciativa privada 
em 2013, mas a concessionária Eco101 cobra os pedágios 
e ainda não começou a fazer a duplicação prometida para 
os primeiros seis anos (em sua página na internet, a Eco-
101 promete iniciar a duplicação em 2018). Outra rodovia 
federal é a BR-262, no sentido oeste, ligando o estado a 
Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul, num total 
de 4.590 km, para o escoamento de grãos aos portos.

BRASPRESS NEWS - Apesar de pequeno, o 
Estado tem uma economia forte?

LIEMAR PRETTI - É um Estado autossuficiente, 
com economia baseada na extração de minérios (incluindo 
petróleo, pelo qual recebe royalties), na produção 
agrícola (café, frutas, cacau), na atividade portuária (para 
exportação de minérios, escoamento de gás e petróleo, 
suprimento das indústrias, exportação de grãos do 
Centro-Oeste) e na indústria (siderúrgica, alimentícia, 
metalomecânica, de celulose, confecções, calçados, 
chocolate e porcelanato, entre outras). Graças aos 
incentivos fiscais oferecidos pelo governo estadual, novas 
indústrias e empresas de serviços têm se instalado aqui, 
e estamos atravessando a crise com baixo desemprego e 
salários dos funcionários públicos em dia. 

BRASPRESS NEWS - Na área de transportes, 
além dos portos, o Espírito Santo é servido pelas 
ferrovias Vitória-Minas e Centro-Atlântica. 
Não sobra pouco espaço para as empresas 
rodoviárias?

LIEMAR PRETTI - As ferrovias atendem mais ao 
escoamento de produção para exportação e ao suprimento 
das siderúrgicas (no caso da Vitória-Minas, também à 
locomoção de passageiros). O transporte rodoviário de 
cargas e a logística atendem ao comércio no estado e ainda 
contribui para escoar a produção industrial e agrícola com 
destino a outros estados. O mesmo ocorre no segmento 
de passageiros: atendemos às linhas do estado e de longa 
distância.

BRASPRESS NEWS - O roubo de veículos e 
cargas é uma preocupação para as empresas 
capixabas, como acontece em outros Estados?

LIEMAR PRETTI - Posso dizer que o Espírito Santo 
foi o primeiro Estado a ter uma lei estadual de punição à 
receptação de cargas roubadas, criada em 2006. Essa lei 
estabelece atuação conjunta da Secretarias de Segurança 
Pública e da Fazenda, além das Polícia Rodoviária, 
Militar e Civil, a Codesa (Companhia Docas do Espírito 
Santo) e a Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária), com participação do Sindicato e da 
Federação, e ainda uma delegacia especializada. Aqui 
trabalhamos na prevenção.

BRASPRESS NEWS - Como tem sido sua 
experiência como Presidente do TRANSCARES ?

LIEMAR PRETTI  - Tenho trabalhado bastante. 
Montei uma equipe enxuta, mas eficiente, e recebi 
o reconhecimento de entidades nacionais, como 
NTC&Logística, ABTC (Associação Brasileira de Logística 
e Transportadores de Carga) e CNT (Confederação 
Nacional do Transportes), que me conferiram medalhas, 
e também da Federação. Tenho participado de missões 
no exterior e aprendido muito, como na viagem a Sydney 
(Austrália), promovida pelo presidente do SETCESP 
(Sindicato da Empresas de Transportes de Cargas de São 
Paulo e Região), Tayguara Helou.

BRASPRESS NEWS - Como o senhor vê a atual 
representação do setor na vida pública? Pretende 
se candidatar a algum cargo nas próximas eleições?

LIEMAR PRETTI - Ainda acho que o setor é pouco 
representado; precisamos de mais deputados, mas não 
pretendo ingressar na vida pública, embora goste de 
política. Por isso, pretendo me candidatar à Presidência 
da Federação das Empresas de Transportes do Espírito 
Santo, representando o setor de cargas, pois nas últimas 
gestões tem sido presidida por empresário do segmento 
de transporte de passageiros.

 Pretti é nome forte do Transporte Rodoviário de Cargas no Espírito Santo
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INFRAESTRUTURA

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

DATA CENTER

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

SERVIÇOS

•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

SOLUÇÕES DE NEGÓCIO

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

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

Unidade 3: (19) 3327-2311 
Av. José Bonifácio Coutinho Nogueira, 214 - 6º andar | Campinas/SP

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
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IMPORTANTE

Após concluída a ampliação da capacidade 
instalada, no final de 2017, a filial fica com capacidade 
de operar 30 mil volumes por dia, em dois turnos de 
trabalho.  

Segundo Urubatan Helou, Diretor Presidente 
da Braspress, foram realizados investimentos de 

A A Braspress ampliou as operações em Goiânia 
(GO), passando a funcionar simultaneamente 
com dois terminais cross-docking que 

totalizam 40 mil m² de área total e 9 mil m² de área 
construída às margens da BR 153, nas proximidades do 
aeroporto, no bairro de Bernardo Sayão.

Filial de Goiânia (GO) está estrategicamente localizada para atender as demandas do Centro-Oeste

Braspress amplia operações
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cerca de R$ 8 milhões de reais na construção do 
novo terminal, sem considerar o valor do terreno. O 
primeiro funciona no local desde 1.997.

“Mostramos ao mercado que temos a maior e a 
mais bem estruturada empresa de transportes de 
encomendas do Brasil, com capacidade instalada para 

atender ao mercado, já que ampliamos as operações. 
Além disso, a filial de Goiânia está estrategicamente 
localizada, o que nos permite importante ganho de 
tempo nas viagens de transferência, uma vez que 
os veículos não enfrentam trânsito urbano em suas 
saídas ou chegadas à nossa unidade’’, afirmou ele.
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IMPORTANTE

  Outro diferencial destacado por Urubatan 
Helou: com o novo empreendimento, as operações 
ganharam agilidade.

“O antigo terminal, com funcionamento de 37 
docas e as áreas administrativa e comercial, ficou 
destinado tanto a exportações quanto a operações 
de transbordo. O novo terminal, com a central 
de operações e 54 docas, atua em atividades de 
importações e distribuição. 

Com essas divisões tivemos a oportunidade de 
otimizar a estrutura e também ganhamos tempo para 
encurtar as distâncias nas várias regiões brasileiras 

às quais atendemos, melhorando, portanto, os prazos 
finais das entregas”, destacou o Diretor Presidente 
da Organização.

Urubatan Helou mencionou ainda que fatores 
como qualidade e segurança nas operações incentivam 
a Braspress a reinvestir seus lucros, reaplicados no 
próprio negócio.

“Assim, conseguimos prosseguir em nosso foco de 
tornar a Companhia cada vez mais sólida e vigorosa 
para enfrentar a concorrência e, consequentemente, 
proteger seu mercado através da satisfação e do 
reconhecimento de clientes e usuários”, finalizou ele.

Com a ampliação concluída, a filial de Goiânia (GO) passa a ter 9 mil m² de área construída

Colaboradores operam sistema de esteiras de aferição

Agilidade sempre
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O novo terminal segue linha arquitetônica 
moderna, valorizada por ambientes amplos 
e planejados para o maior conforto de seus 
colaboradores, em consonância com o estilo 
Braspress, cujo conceito é visto nas várias unidades 
distribuídas em todo o território nacional.

  Com 154 colaboradores, a filial dispõe de esteira 
de aferição de 8,20 metros de comprimento, bem 
como de cinco esteiras flexíveis.

A infraestrutura completa das encomendas 
previu ainda áreas dedicadas à conservação e ao 
abastecimento da frota, bem como amplo pátio para 

A filial conta com 154 colaboradores

O novo terminal opera com 54 novas docas

Linha arquitetônica moderna

estacionamento, refeitório, sete dormitórios e uma 
sala de televisão – todos climatizados e confortáveis 
para as acomodações dos motoristas rodoviários, de 
acordo com o padrão do CAMB (Centro de Apoio ao 
Motorista Braspress) Basil de Barros.

A unidade também foi concebida e planejada 
nos padrões ambientais modernos, destacando-
se o processo de reúso de água, com captação e 
armazenamento das águas de chuvas, reaplicadas 
no consumo básico de sanitários, conservação 
de jardins e áreas verdes, além da conservação/
lavagem da frota. 



BRASPRESS NEWS14

IMPORTANTE

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

A filial possui, portanto, dois modos de captação 
de água: o primeiro através de poço artesiano; o 
segundo, através de captação de água das chuvas, 
cujo reservatório tem capacidade para 200 mil 
litros.

Importante destacar ainda que está em fase de 

conclusão a construção de uma ETAR (Estação de 
Tratamento de Águas Residuais), o que permitirá a 
reutilização de 90% das águas utilizadas na lavagem 
de veículos. Resíduos sólidos e líquidos provenientes 
do posto de combustível também passarão por 
tratamento no local.

Ampliação proporcionou melhorias a todos os setores da filial



BRASPRESS NEWS 15

Braspress realiza campanha Outubro 
Rosa contra o câncer de mama

RH EM FOCO

A  Braspress realizou a campanha Outubro Rosa 
em toda a Organização, distribuindo fitilhos cor-
de-rosa para todas as filiais. O lançamento oficial 

da campanha foi realizado no Planeta Azul, em Guarulhos 
(SP), no dia 17 de outubro passado, com a presença do 
Diretor Presidente, Urubatan Helou. 

A campanha promoveu a conscientização dos 
colaboradores sobre o câncer de maior incidência nas 
mulheres, mas que também pode ocorrer em homens: o 
câncer de mama. Nesse mesmo dia, todos os colaboradores 
foram convidados a vestir uma peça cor-de-rosa em apoio 
à campanha.

A adesão ao Outubro Rosa foi grande, demonstrando 
toda a solidariedade e interesse dos colaboradores. 
Urubatan Helou deu início às atividades dando testemunho 
de sua vitoriosa luta contra o câncer aos 76 presentes.

“O Outubro Rosa é uma campanha muito importante 
para conscientizar a todos sobre essa doença que assola a 
nossa sociedade”, falou Urubatan Helou. Ele disse ainda 
que os maus hábitos, como alimentação desregrada, sono 
de má qualidade ou insuficiente e estresse constante são 
fatores que contribuem para o aumento dos casos. 

Urubatan Helou compartilhou a experiência da 
descoberta e o tratamento de dois tipos de câncer: linfoma 
e leucemia. O Diretor Presidente da Companhia foi 
surpreendido pela notícia após o surgimento de uma íngua 
no início dos anos 2000. 

Antes de finalizar sua participação, o Diretor Presidente 
compartilhou o momento comovente em que sua esposa, 

Alayses Helou, foi diagnosticada com câncer de mama. Seu 
relato não apenas exemplificou a importância da prevenção, 
como também aproximou o público de sua realidade. 

Urubatan Helou prosseguiu: “A Alayses me telefonou e 
disse que havia feito mamografia. O exame apontou que ela 
estava com um tumor de 2,5 cm na mama direita”, contou. 

Quanto ao diagnóstico e ao tratamento, Urubatan 
mostrou a força de Alayses para enfrentar o câncer sem 
perder a feminilidade. “Quando voltei, ela foi ao médico 
e recebeu o diagnóstico de câncer de mama. Ela passou 
por uma mastectomia e depois recompôs a mama. Fez 
tanto quimioterapia quanto radioterapia e comprou uma 
peruca mais bonita que a outra, pois sempre foi uma 
mulher vaidosa”.

Dando sequência ao testemunho, falou: “hoje minha 
mulher está curada graças ao diagnóstico precoce, já que 
a mamografia passou a fazer parte de sua vida. Ela repete 
esse exame com regularidade”, acrescentou o Diretor 
Presidente da Braspress.

A palavra que definiu o Outubro Rosa na Braspress 
foi prevenção. Segundo Urubatan Helou, “prevenção é a 
palavra chave para a cura”, concluiu.

O câncer de mama é mais comum em mulheres na 
faixa de 40 a 50 anos. Vale lembrar que, apesar de a 
campanha ter linguagem e direcionamento às mulheres, 
os homens também estão suscetíveis a esse tipo de câncer. 
De acordo com dados do INCA (Instituto Nacional de 
Câncer), o número de casos no sexo masculino chega a 1% 
do total registrado.

Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress, na abertura do evento
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A conscientização não parou no testemunho de 
Urubatan Helou. O compartilhamento de informações 
continuou com a equipe do SEST/SENAT (Serviço Social 
do Transporte e Serviço de Aprendizagem do Transporte). 

Carlos Peluccio, Diretor do SEST/SENAT, esteve 
presente no evento e elogiou Urubatan Helou e a Braspress 
pela iniciativa. Ele falou dos serviços das instituições e 
apresentou a equipe.

Também falaram aos colaboradores a fisioterapeuta 
Alessandra Pires Alves Iqueuti; a psicóloga Thais 
Malacrida Froes; a educadora física Fernanda Saldanha; 
a cirurgiã dentista Camila Cristine Pita da Rocha e a 
Nutricionista Sabrina Aleixo.

A fisioterapeuta Alessandra deu início às palestras. 
Falou sobre a doença, os fatores de risco e o papel da 
fisioterapia no pré e no pós-operatório. “O câncer de 
mama ocorre quando há uma alteração no funcionamento 
das células. A multiplicação de células cancerígenas na 
mama forma um tumor”, explicou.

Sobre as razões da incidência cada vez maior de câncer 
de mama, a fisioterapeuta alertou: fatores ambientais, 
comportamentais (sedentarismo, obesidade e estresse) 
e hormonais, além de hereditariedade e o histórico 
reprodutivo, contribuem para esse preocupante aumento. 

A vida moderna, cheia de compromissos, e a má 
alimentação fazem com que muitas mulheres deixem de 

cuidar da saúde, aumentando consideravelmente os riscos 
de se contrair uma doença, incluindo câncer de mama. 

É necessário, portanto, falar sobre prevenção. 
Alessandra deu continuidade recomendando atividade 
física, dieta balanceada, cuidados com a saúde mental e 
amamentação. Importante também é evitar maus hábitos, 
como ingerir bebida alcoólica em excesso e fumar. 

Ainda sobre prevenção, o maior destaque foi para o 
autoexame, que pode ser feito a partir da observação da 
mama em busca de alterações no tamanho, na textura 
(principalmente através do toque) e na coloração.

O autoexame pode ser feito em pé, na frente do 
espelho, no banho e até mesmo deitada. A fisioterapeuta 
Alessandra afirmou que 80% dos tumores são detectados 
através do autoexame.

Alessandra Pires Alves Iqueuti abordou os aspectos físicos e a prevenção do câncer de mama

Vários fatores aumentam os riscos de câncer de mama

Carlos Peluccio, Diretor do SEST/SENAT, falou sobre os serviços 
das instituições
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A mamografia, igualmente importante, é um exame 
diagnóstico, e não preventivo. Deve ser realizada 
anualmente dos 40 aos 50 anos. Após essa idade, se não 
surgir nenhuma anormalidade, pode ser feita a cada dois 
anos. A ultrassonografia, que pode ou não ser solicitada, 
complementa a mamografia.

Thais Malacrida Froes, psicóloga da equipe do SEST/
SENAT, falou em seguida sobre os aspectos psicológicos 
da doença. Thais abriu sua participação com a frase do 
Dr. Rüdiger Dahlke: “O corpo é palco de acontecimentos 
desconhecidos da alma”.

Com essa frase, Thais mostrou que o câncer de mama 
está psicologicamente ligado à falta de autoestima e 
autoconhecimento, bem como à agressividade. Mulheres 
com esse perfil têm de seis a dez vezes mais chances de 
desenvolver câncer no futuro.

A psicóloga recomendou não suprimir emoções, deixar 
a rigidez emocional de lado, se valorizar mais e se conhecer 
melhor. Essas dicas equilibram a saúde física e mental e 
auxiliam na prevenção do câncer de mama.

Falando em autoestima, as colaboradoras tiveram 
uma semana inteira de oficinas de automaquiagem e 
SPA facial. De 16 a 20 de outubro passado, a Braspress 
ofereceu cursos rápidos de valorização da beleza 
feminina e bem-estar.

As oficinas, que aconteceram nas instalações da área 
de RH (Recursos Humanos) da Matriz, em Guarulhos, 
atraíram 64 colaboradoras. Divididas em grupos nos 
períodos da manhã e da tarde, elas aprenderam truques 
de maquiagem e de cuidado facial.

Ainda na palestra de 17 de outubro, a educadora física 
Fernanda Saldanha ressaltou a importância da atividade 
física na prevenção. Fernanda orientou os presentes 
a praticar exercícios regularmente por 30 minutos ao 
dia, um modo de ajudar na renovação celular e prevenir 
doenças ligadas ao sedentarismo.

Camila Cristine Pita da Rocha, cirurgião dentista, 
trouxe um recado sobre saúde bucal. Ela falou sobre 
o tratamento antes e depois da quimioterapia e 
da radioterapia. Esses tratamentos podem causar 
lesões bucais na paciente, que necessita de cuidados 
odontológicos durante o processo.

A nutricionista Sabrina Aleixo foi a última a falar, 
trazendo importantes dicas sobre alimentação saudável. 
Sabrina indicou o consumo de frutas da estação, que têm 
menos agrotóxicos, folhas bem lavadas e alimentos ricos 
em Ômega 3 e vitaminas C e E.

A mamografia é muito importante para a prevenção

 Colaboradoras receberam dicas de maquiagem e cuidado facial

Thais Malacrida Froes falou sobre o uso da psicologia na compreensão e no tratamento da doença
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O planeta ainda mais azul

BRASPRESS NEWS18

A Braspress aderiu a mais uma ação na área da 
saúde: a campanha Novembro Azul marcou 
o mês de conscientização e prevenção ao 

câncer de próstata em toda a Companhia. As principais 
atividades aconteceram entre os dias 21 e 24 de novembro 
passado, no Planeta Azul, em Guarulhos (SP), e contou 
com a participação especial de Urubatan Helou, Diretor 
Presidente. Ele comoveu os presentes com seu depoimento 
e os entusiasmou a fazer os exames preventivos. 

Com a intenção de proporcionar um mês de reflexão 
sobre o tema, a Braspress organizou atividades no 
auditório da Matriz e no simulador de direção, utilizado 
para treinar e testar as habilidades dos motoristas em 
diferentes situações e percursos. Desta vez, o simulador 
ganhou uma nova função: uma saudável competição 
entre departamentos. 

A campanha Novembro Azul começou na Austrália, 
em 1999, e se espalhou pelo mundo. O alerta foi gerado, 
pois o número de casos vem aumentando, como reflexo 
da falta de informação e de prevenção. 

A próstata é uma glândula do sistema reprodutor 
masculino que se encontra abaixo da bexiga e à frente do 
reto. Apesar de pequena, a próstata é responsável pela 
produção do sêmen e condução da urina.

O câncer de próstata é o segundo tipo mais comum 
entre os homens. A doença se desenvolve por alterações 

genéticas que provocam o crescimento desordenado das 
células, resultando em tumores. 

Assim, no dia 21 de novembro passado, os 
colaboradores de todas as filiais receberam fitilhos da 
cor azul para lembrar a causa. A abertura foi feita pelo 
próprio Urubatan Helou, que contou sua história pessoal 
de luta e vitória contra o câncer para uma plateia de 114 
colaboradores, que lotaram o auditório. 

“Estamos aqui hoje para falar de gente, o nosso 
principal capital. Estamos aqui reunidos para talvez 
quebrar paradigmas e fazer uma reflexão”, falou Urubatan 
Helou na largada oficial da campanha Novembro Azul. 

O auditório estava repleto de colaboradores de várias 
faixas etárias interessados em adquirir conhecimento. 
O testemunho real do Diretor Presidente da Braspress 
serviu de ilustração e também de motivação para vencer 
as dificuldades impostas pela vida. 

“Não passava pela minha cabeça a palavra câncer; não 
tinha a menor ideia de que um dia eu poderia ter isso. 
Meu mundo desabou quando soube que estava com um 
linfoma não Hodkins”, falou Urubatan Helou sobre o 
momento do diagnóstico. 

Como informar é uma das principais motivações da 
campanha Novembro Azul, Urubatan Helou lembrou a 
importância de ler a respeito do assunto e tirar todas as 
dúvidas com um especialista. 

Urubatan Helou sensibilizou a plateia repleta de colaboradores com seu testemunho
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“Comecei a ler sobre linfoma e vi que 80% dos 
pacientes com esse tipo de câncer se salvam. Fiz uma lista 
de perguntas para o médico. A primeira foi a seguinte: 
“Doutor, quanto tempo eu tenho de vida?”.

Passada a fase de dúvidas e temor, o Diretor 
Presidente deu início ao tratamento: “Quando fiz a 
primeira quimioterapia, dia 21 de abril de 2001, estiquei 
meu braço para enfermeira e disse: entra aí e mata esse 
bicho”, confessou. 

Ao término da quimioterapia, o tratamento avançou 
e ele realizou 29 sessões de radioterapia até finalizar 
o tratamento por completo, em outubro de 2001. “O 
médico disse: “Siga sua vida e viva em paz”, compartilhou 
Urubatan Helou sobre o final do tratamento. 

Para ampliar o debate, a Braspress recebeu no 
auditório do Planeta Azul uma equipe do SEST/SENAT 
(Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional 
de Aprendizagem do Transporte), que trouxe muita 
informação e conhecimento aos colaboradores.

A equipe de profissionais foi formada pela psicóloga 
Thais Malacrida Froes; o educador físico Danilo Limone 
e Edison Mauris Cavalcante Junior, Coordenador da 
unidade Guarulhos do SEST/SENAT.

Danilo Limone, especializado em Fisiologia do 
Exercício, trouxe uma palavra direcionada ao aspecto 
físico da doença. Ele começou a palestra enfatizando a 
importância do cuidado da saúde física. 

“Temos de nos preocupar com a nossa saúde, nosso 
maior bem”, falou Danilo. A preocupação com a saúde 

Pouco tempo depois, após o surgimento de feridas na 
pele, Urubatan Helou procurou ajuda médica e revelou 
uma preocupação: “Depois do primeiro câncer, você fica 
sugestionado; tudo vira câncer”, declarou.

Uma biópsia no material colhido comprovou a 
existência de um linfoma nas células T, que são um 
conjunto de glóbulos brancos que trabalham em defesa 
do organismo. Urubatan Helou fez todo o tratamento e o 
resultado foi absolutamente positivo.

“Até os 51 anos de idade eu tinha preconceito de 
fazer o exame de próstata. A partir desse câncer passei 
a fazer o exame periodicamente e acho um atraso para 
o homem que não faz”, falou o Diretor Presidente da 
Braspress. 

está ligada ao conhecimento pessoal, pois o corpo sempre 
reage quando existe um problema. “Nosso organismo 
é muito inteligente; ele vai avisar quando algo estiver 
errado, e você deve estar atento a isso”, orientou o 
professor.

Os sintomas que alertam um indivíduo em relação 
ao câncer de próstata são claros: micção frequente, fluxo 
urinário fraco ou interrompido, dor ao urinar e presença 
de sangue na urina e no líquido seminal. 

Danilo Limone alertou sobre a atitude de alguns 
homens que confundem qualquer um desses sintomas 
com infecção urinária e, por essa razão, não tratam 
adequadamente e acabam tendo complicações do quadro. 
“Precisamos estar atentos a esses sintomas e tratar 
corretamente”, aconselhou. 

O educador físico Danilo Limone falou sobre 
prevenção e combate ao câncer de próstata
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Mais informações importantes
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Os fatores de risco apresentados por Danilo são: histórico 
de câncer de próstata na família, alimentação inadequada, 
obesidade, tabagismo e consumo excessivo de álcool. Tais 
situações têm grandes chances de ocasionar a doença. 

A prevenção é simples: cultivar bons hábitos, 
começando pela informação e a quebra de preconceitos, 
ter uma alimentação balanceada, manter o peso adequado, 
não fumar, não consumir muita bebida alcoólica e praticar 
atividade física. 

Além disso, as ações preventivas mais eficazes são os 
exames de toque retal e o de PSA (Antígeno Prostático 
Específico). É recomendado fazer o exame de toque uma 
vez ao ano, a partir dos 50 anos. O PSA é feito por amostras 
de sangue que revelam se há alguma alteração na próstata. 

Thais Malacrida Froes, psicóloga do SEST/SENAT, 
falou com muita objetividade sobre os aspectos psicológicos 
do câncer de próstata, no dia 21 de novembro passado.

Segundo a psicóloga, antes de uma doença passar para 
o plano físico, passa primeiro pela alma. O corpo manda 
informações sobre o que está passando. Nesse ponto, a 
fala da psicóloga se encontra com a do educador físico 
Danilo Limone.

Thais falou sobre a importância de se conhecer 
melhor e “escutar” o próprio corpo. Para a Psicossomática 
– ciência que estuda os efeitos psicológicos e sociais na 
saúde das pessoas – o câncer de próstata está ligado 
diretamente à perda da originalidade.

Para pertencer a determinado grupo social e se 
encaixar nos padrões, o homem pode perder a referência 
de quem realmente é. “Coloco essa máscara mil vezes e, 
de tanto colocar, não sei mais quem sou. Essa falta de 
originalidade é uma das causas psicológicas do câncer de 
próstata”, explicou Thais.

Alguns pontos fortemente defendidos pela psicóloga 
são o autoconhecimento, a desmistificação do papel 
do homem na sociedade, a quebra de preconceitos e 
o tratamento psicológico adequado para doentes com 
câncer, possibilitando-lhes uma nova perspectiva de vida.

O encerramento da campanha contou com a 
presença de Tayguara Helou, Presidente do SETCESP 
(Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de São 
Paulo e Região) e Diretor de Desenvolvimento e Novos 
Negócios da Braspress, e de Luiz Carlos Lopes, Diretor 
de Operações. Eles deixaram uma palavra de reflexão e 
entregaram o prêmio do I Campeonato de Simulador da 
Braspress em, 24 de novembro passado. 

“A gente precisa deixar a vergonha de lado e 
aproveitar essa oportunidade para tirar nossas dúvidas 
e falar abertamente sobre esse assunto”, incentivou 
Tayguara Helou. 

Luiz Carlos Lopes falou em seguida: “Aqui o público 
é muito jovem, mas todo mundo tem um pai, um tio, 
um avô, e esses testemunhos levam a gente a chegar 
em casa e multiplicar isso”. Ele prosseguiu: “É preciso 
quebrar paradigmas. Se conseguirmos atingir uma 
única pessoa, tenho certeza de que estaremos fazendo 
uma bela campanha”, concluiu o Diretor de Operações 
da Companhia.

A Braspress premiou os campeões do I Campeonato 
de Simulador no mesmo dia. Os integrantes da equipe 
campeã receberam os troféus das mãos de Tayguara 
Helou e Luiz Carlos Lopes, bem como os aplausos de toda 
a plateia. Integraram a equipe André Maycon de Lima, 
da Aeropress; Diogo Daniel Cangussu, Luan Cordeiro de 
Alencar e Lucas Carvalho Delgado, do SESMT (Serviço 
Especializado em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho). 

Para fechar o evento em grande estilo, a Braspress 
trouxe o humorista Thiago Souza, que apresentou um 
consciente e divertido show de stand up comedy e foi 
muito aplaudido pelos presentes.

A campanha continua, e ecoam as palavras de Urubatan 
Helou, Diretor Presidente da Braspress: “O homem pensa 
que ter um câncer de próstata faz dele menos homem, 
mas ser homem é enfrentar com fé e coragem os desafios 
que eventualmente possam aparecer”.

Equipe campeã do I Campeonato de Simulador ao lado dos diretores Show de stand up com o humorista Thiago Souza
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Urubatan Helou fala na Federação 
das Empresas de Transporte de

Carga de Santa Catarina

U rubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress, 
complementou a programação da 3.ª Reunião 
Itinerante da FETRANCESC (Federação das 

Empresas de Transporte de Carga e Logística do Estado 
de Santa Catarina) ao contar para os presentes a sua 
trajetória empreendedora e abordar os problemas do TRC 
(Transporte Rodoviário de Cargas). 

A reunião aconteceu no dia 18 de setembro passado, 
na cidade de Tubarão (SC), com a presença de cerca 
de 100 pessoas, entre elas Ari Rabaiolli, presidente da 
FETRANCESC; Joares Carlos Ponticelli, prefeito da 
cidade; Roberto Lima, presidente do SETRAM (Sindicato 
das Empresas de Logística e Transporte de Cargas 
da região da AMUREL), bem como outros líderes e 
transportadores do estado.

O evento foi aberto pelo prefeito Ponticelli, que 
disse que continua fazendo a sua parte, dando sua 
contribuição à cidade de Tubarão, à Santa Catarina e 
ao Brasil. “Não tenho dúvidas de que em breve vamos 
estar celebrando os bons dias que celebrávamos há 
pouco tempo neste país. Por isso, nesta noite os convido 
a receber uma injeção de ânimo e encorajamento com a 
fala do Sr. Urubatan Helou”.

Rabaiolli deu as boas-vindas ao palestrante e aos 
presentes. Em seguida, Urubatan Helou iniciou sua fala 
dizendo-se muito feliz e honrado por estar em Tubarão. 

Prosseguindo, disse que a vida é formada de 
renúncias. “A vida é feita de renúncias. Quando você faz 
a opção por alguma coisa, renuncia a outra. Assim, lá 
atrás, ainda com 20 e poucos anos, quando fiz a opção 
pela vida empresarial, renunciei, também, a uma série de 
benefícios que poderia ter tido. 

A exemplo de todos nós, de quem tem vida política 
ou é sacerdote, temos de renunciar à família, ao lazer 
e a diversas outras coisas. Todos nós devemos ter feito 
renúncias ao fazermos nossas opções. 

Estou muito feliz por estar aqui, pois a Braspress é 
um companhia com 96 filiais espalhadas pelo Brasil todo, 
operando 100% em todo o território nacional, e o estado de 
Santa Catarina representa a segunda Unidade da Federação 
com o maior volume de negócios de nossa empresa.

Temos em Santa Catarina oito unidades de negócios.
Aproveito a oportunidade para cumprimentar Odair 
Bernardi, nosso Gerente Regional do Estado de Santa 
Catarina, sediado em Jaraguá do Sul, afirmou.

Ele continuou contando detalhes da sua vida 
empresarial e de como construiu a Braspress a partir de 
duas linhas telefônicas, uma F-350, uma Kombi e seis 
notas promissórias em 1.º de julho de 1977. “Portanto, já se 
vão mais de 40 anos de muito trabalho”, destacou. 

Depois, fez uma descrição dos problemas enfrentados 
pelos empreendedores nos últimos anos, como a 
instabilidade econômica das moedas pelas quais já 
passamos no Brasil, desde cruzeiro, cruzeiro novo, cruzeiro 
novamente, cruzado e cruzado novo, cruzeiro outra vez, 
cruzeiro real e real.

“Passamos por nove moedas diferentes. Não tem 
no mundo um país que já teve nove moedas diferentes. 
Tivemos 17 pacotes econômicos nesses 40 anos – ou seja, 
o Brasil sobreviveu a 17 pacotes econômicos, mas é um 
país maravilhoso, onde estamos fazendo todas essas coisas 
pelas instituições, que podem até estar meio viradas de 
costas, mas vá à China falar de Ministério Público! Vá à 
Índia falar de Ministério Público”, exclamou ele.

Urubatan Helou falou sobre sua carreira, conquistas e desafios do 
transporte rodoviário de cargas

Palestra aconteceu em Tubarão (SC) no dia 18 de setembro passado



BRASPRESS NEWS22

RH EM FOCOEVENTO

Muitos problemas a enfrentar

com a ajuda das entidades de classe

Em seguida, fez um panorama do setor logístico 
brasileiro, que responde por 11,17% do PIB (Produto 
Interno Bruto) nacional. 

“O custo logístico no Brasil é de 20%, contra os 10,5% do 
norte-americano. Isso, porém, não é ruim e também mostra 
o quanto ainda temos para crescer e virar oportunidade de 
negócios. Basta a gente arrumar o País, a carga tributária, a 
terceirização que o PIB brasileiro começa a crescer. Se não 
crescer de forma automática, sabem o que vai acontecer? 
Aqui, pelo menos 30% disso, que está ocioso, parado, 
voltará a produzir.

O nosso produto é intangível; é serviço. Por essa razão, 
acho que falta especialização, pois qualquer carga vai para 
qualquer lugar.

Acredito que precisamos começar a pensar em 
especialidades para melhorarmos os conceitos de negócios 
em transportes. Como se faz isso? Por meio das entidades 
de classe, que precisam ter papel didático, se mostrar e 
falar: ‘Olhe, aqui você perde dinheiro, mas aqui você vai 
ganhar, vai consolidar o seu negócio’. Esse é o papel de 
uma entidade de classe”, explicou. 

Urubatan Helou fez referência ainda a outros problemas 
do setor, como a alta carga tributária, o roubo de cargas, as 
restrições urbanas e a frota envelhecida: “Precisamos que 
as entidades de classe nos ajudem a superar a infinidade 
de problemas que afetam nossa atividade, muitas vezes 
causados pelo próprio Estado, que no Brasil é padrasto 
do empreendedorismo, padrasto da iniciativa privada”, 
afirmou. 

“Ninguém recebe nada de graça; ninguém tem nada 
de graça. Por isso, o que temos de fazer é buscar nossas 
soluções, nossos objetivos, e estarmos juntos de nossas 
entidades. Temos problemas de frota, e uma série de 

questões que temos de resolver com a ajuda de nossas 
entidades”, acrescentou. 

Finalizando sua fala, deixou uma mensagem: “Uma 
coisa que carrego comigo: não troque sua carreira por 
dinheiro; ame o seu trabalho ou projeto; persista em fazer 
o melhor; seja fascinado por realizar. Assim, o dinheiro 
virá por consequência. 

Não faço nada que seja ‘meia-boca’. Se tem que fazer, 
tem que fazer bem feito. Fica mais barato fazer bem feito, 
porque não tem o retrabalho, de precisar fazer de novo. 
Você não faz isso visando ao dinheiro, mas se alguém vai 
comprar essa escultura, aí, sim, dá dinheiro. 

Já vi grandes filmes, li bestsellers sobre tristeza, tragédia 
ou fracasso, mas jamais encontrei, por mais medíocre que 
fosse, nenhuma obra sobre ócio, acomodação. Portanto, 
acho que devemos colaborar com a gente mesmo, tentar, 
lutar. Vejam que bela oportunidade Deus nos deu apenas 
por termos nascido e estarmos vivos. Eu sou o resultado 
de todos os meus erros, porque pior que uma iniciativa 
errada é uma iniciativa não tomada. Sou o resultado de 
acertos? Sim. Mas também dos erros. E, se errar, não olhe o 
retrovisor; procure olhar sempre o para-brisa, para a frente 
e seguir, porque o retrovisor mostra coisa que já passou. 
Muito obrigado, gente! Muito obrigado!”, finalizou.

Joares Ponticelli, prefeito de Tubarão (SC); Urubatan Helou, Diretor 
Presidente da Braspress; Ari Rabaiolli, presidente da FETRANCESC; 
Roberto Lima, presidente do SETRAM, da esquerda para a direita

Ari Rabaiolli, presidente da FETRANCESC; Urubatan Helou, Diretor 
Presidente da Braspress; Dagnor Schneider, vice-presidente da 
FETRANCESC, da esquerda para a direita
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A A frutífera parceria entre a marca Tip Top e a 
Braspress completou mais um ano de trabalho 
social realizado com sucesso. A campanha 

Compartilhe Amor, lançada pela Tip Top, contou com a 
Braspress para transportar as doações arrecadadas no 
período que antecedeu as comemorações do Natal de 2017.

A campanha contemplou 65 instituições de norte 
a sul do País. Mais de 100 lojistas da marca Tip Top 
participaram da campanha doando roupas infantis para 
organizações de amparo social. Instituições de todo o 

Brasil foram abraçadas pela campanha e a Braspress, 
presente em todo o território nacional, prontamente 
realizou o transporte.

“É de suma importância o envolvimento da Companhia 
em ações de solidariedade como esta, feita em parceria 
com a Tip Top. Ajudamos a transportar felicidade a 
inúmeras entidades pelo Brasil”, declarou Urubatan 
Helou, Diretor Presidente da Braspress. 

A Gerente de Marketing da Tip Tip, Daniela Boll, falou 
sobre a importância do trabalho em equipe: “A parceria com 

Braspress e Tip Top Compartilhando 
Amor pelo Brasil

Entrega feita pelo Gerente da filial de Araraquara (SP), Antonio Eduardo da Silva Nunes, e recebida por Kelly Tatiane Aranha de Almeida da 
Associação Sal da Terra, em São Carlos (SP)

Grefferson Lopes Sendenfuss, encarregado de expedição da Tip Top e 
Neurivan Trindade, Gerente da Regional do Mato Grosso/ Mato Grosso 
do Sul, da esquerda para a direita

Entrega feita pelo CAOB (Centro de Apoio Operacional Braspress) 
Tamboré (SP) em comunidade carente do bairro de Pirituba, em São 
Paulo (SP)
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a Braspress é essencial para o projeto acontecer! Só uma 
empresa como a Braspress, que chega a todos os cantos do 
Brasil, poderia realizar as entregas com excelência”. 

Nas três edições da campanha Compartilhe Amor foram 
doadas mais de 7 mil peças de roupas, segundo Daniela 
Boll. Na última campanha foram coletados 89 volumes pela 
filial da Braspress de Campo Grande (MS), gerenciada por 
Neurivan Trindade, Gerente Regional da Companhia. 

A carga do transporte solidário ultrapassou 180 quilos, 
que seguiram em direção a dezenas de pontos espalhados 
pelo Brasil. De tão grandiosa, a campanha mobilizou 37 
filiais da Braspress que atenderam à demanda de entregas.

O coordenador da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes de Porto 
Alegre (RS), Paulo Ricardo, recebeu as doações com entusiasmo

Marco Túlio Azevedo Cury, Secretário Municipal de Desenvolvimento 
Social de Uberaba (MG) e Luiz Alberto, Gerente da filial de Uberaba (MG)

Gilberto Marassi, Gerente da filial de Piracicaba (SP), foi recebido por 
Lana Costa (à direita) e Rodrigo Ferreira (à esquerda) da instituição 
Casa do Bom Menino

Daniel Ribeiro, Motorista; Patrícia Brandão, Gerente da filial do Rio de Janeiro 
(RJ); Anny Cardoso, responsável pelo Instituto Casa do Papai Noel; Fabrício 
de Oliveira, Ajudante, e Lion Trindade, Ajudante, da esquerda para a direita

A escolha das instituições ficou por conta dos lojistas. 
Daniela Boll disse que cada loja da rede de franqueados Tip 
Top indicou uma organização social de cada região para ser 
atendida. Dessa maneira, a campanha pôde beneficiar um 
grande número de instituições e regiões do País. 

As entregas da campanha Compartilhe Amor foram 
realizadas durante o mês de dezembro passado. As 
instituições beneficiadas foram: Lar de São José de 
Ceilândia (DF), Grupo Espírita Deus, Cristo e Caridade, 
ABID (Associação Beneficente Irmã Dulce), AACC 
(Associação dos Amigos das Crianças com Câncer), 
ICIA (Instituto do Câncer Infantil do Agreste), Casa do 
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Recuperação Evangélico Livres para Servir, Sociedade 
Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, Abrigo Lar do 
Bebê de Porto Velho (RO), LAM (Lar de Acolhimento 
de Meninos e Meninas), Sociedade Civil Beneficente Lar 
Santa Filomena, Associação Lar do Nenen, Cantinho do 
Céu - Hospital de Retaguarda, Lar de Maria Dolores, 
Instituto de Apoio e Associação Social Casa do Papai Noel, 
CAASAH (Casa de Apoio e Assistência ao Portador do Vírus 
HIV/AIDS), Grupo Assistencial Irmão Romano, Instituto 
Curumim, Instituto Anglicano, AST (Associação Sal da 
Terra), AMIC (Amigos da Criança), Centro Espírita Fé e 
Amor, Casa de Oração Ponto de Luz, Associação Dê Mais, 
CACCC (Centro de Apoio à Criança Carente com Câncer) 
Cândida Bermejo Camargo, Associação Israelita Beneficente 

Bom Menino, Sociedade Beneficente da Santa Casa de 
Misericórdia de Cuiabá (MT), Associação Caminho da 
Vida, Mitra Diocesana de Dourados (MS), Grupo de 
Apoio à Criança com Câncer da Bahia, Associação dos 
Missionários da Solidariedade, Creche e Educandário 
Espírita Casa do Caminho, Núcleo Beneficente Joana 
D’Arc, Instituto Vem Cuidar de Mim, APALA (Associação 
dos Pais e Amigos dos Leucêmicos de Alagoas), Instituto 
Beneficente Peron, Casa Transitória Nossa Senhora 
Aparecida, Lar Anália Franco de Londrina (PR), Lar 
Preservação da Vida, Fundo Social de Solidariedade de 
Mogi das Cruzes (SP), Associação Amigos do Coração 
da Criança, CERVI (Centro de Reestruturação para a 
Vida), Instituto Nossa Senhora de Lourdes, Centro de 

Meire Ferreira Lima, Motorista; Luciano Melazzo, Conferente da filial de 
Uberlândia (MG); Mariele Queiroz, assistente social, e Camila Alvarenga, 
psicóloga, ambas do abrigo Missão Criança, da esquerda para a direita

Em Ceilândia (DF), a entrega foi feita por Robilene Henriques, Motorista, 
e Rosenice, Gerente Operacional, e recebida por Mirailde Paz, assistente 
social do Lar de São José

Sérgio Lira, da Associação Dê Mais, recebeu as doações de Edson 
Barbaresco, Gerente do CAOB (Centro de Apoio Operacional Braspress) 
Cantareira (SP)

Em São José dos Campos (SP), a instituição escolhida foi a Casa de Oração 
Ponto de Luz. Entrega feita por Jonatan Santos, Gerente da filial de São José 
dos Campos (SP), e recebida por Maria Aparecida Ribeiro
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Beit Chabad do Brasil, Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo, Maternidade 
Amparo Maternal, ICRIM (Instituto de Apoio à Criança e ao 
Adolescente com Doenças Renais), Fraternidade Irmã Clara, 
Associação Feminina de Estudos Sociais e Universitários, 
Centro Comunitário Ludovico Pavoni, Instituto Tadeu José 
de Moraes, Missão Criança, Associação de Apoio à Criança 
com Neoplasia do Rio de Janeiro, Lar Batista Jannel Doyle, 
Casa de Proteção Infanto-Juvenil Lucy Aragão, Creche 
Ação Solidária, Lar Caminho de Nazaré, Assistência à 
Promoção Social Exército de Salvação, Associação Cáritas 
Nossa Senhora da Escada, Associação Colorindo a Vida, 
Associação Assistencial Lar Betânia, Associação Grupo de 

Mães Anjos da Luz, Creche Alecrim, Associação dos Amigos 
das Crianças com Câncer do Mato Grosso do Sul, Creche 
Fraternidade Menino Jesus, União dos Moradores da Favela 
do Jardim Colombo, Centro de Educação Infantil Girassol, 
Comunidade Spama e Centro Comunitário Materno-Infantil 
São José Operário.

“Em um país com grande desigualdade social, é muito 
importante que grandes marcas como a Tip Top e a 
Braspress façam sua parte para uma infância e um Brasil 
melhor para cada um”, finalizou Daniela Boll. Da mesma 
forma, a Braspress colabora em campanhas solidárias 
porque compreende que investir em vida é garantia de 
retorno social. 

O Gerente da filial de Araçatuba (SP), Thiago Tidei, e o Motorista da Braspress, Éverton de Oliveira, transportaram as doações recebidas por 
Laisa Menche, do Lar Espírita Caminho de Nazaré

Ismael Chaves da Silva, Motorista, e Suiane Ferreira da Associação 
Assistencial Lar Betânia, em Blumenau (SC)

Casa Ronald McDonald de Belém (PA): Fernanda Souza, encarregada 
financeira; Ilma Azevedo, recepcionista; Cláudio Valente, Gerente da 
Regional Norte; Bianca Rangel, Administradora Financeira da filial de Belém 
(PA), e beneficiados pela entidade
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Carmen Steffens & Braspress levam 
amor às unidades da Amigos do Bem 

no sertão pernambucano

Unidos pela solidariedade humana, Urubatan Helou, 
Diretor Presidente da Braspress, e Mário Spaniol, Diretor 
Presidente da Carmen Steffens/Couroquímica, visitaram 
os projetos dos  Amigos do Bem em  Inajá e Vale do 
Catimbau, localizados no sertão de Pernambuco, nos dias 
4 e 5 de dezembro passado, quando ajudaram a distribuir 
12 mil pares de sapatos para a população carente assistida 
pela ONG, em sua grande maioria moradores de povoados 
isolados em casas de taipa. 

Acompanhados por Alcione Albanesi, presidente 
e idealizadora do Projeto Amigos do Bem (www.
amigosdobem.org), eles foram recebidos com muitos 
abraços, beijos e sorrisos, e tiveram a oportunidade de 
conhecer um pouco mais do trabalho desenvolvido pela 
instituição, além de conhecer a triste realidade local do 
semiárido mais populoso do mundo. 

Castigados pelo sol, com temperaturas que beiram 
os 40 graus, o grupo foi integrado também por Monalisa 
Spaniol, Luísa Spaniol, Fransérgio Martins, da Carmen 
Steffens, e Denise de Paiva, da Braspress, que puderam 
ver de perto como milhares de famílias quebram o ciclo 
da miséria e da fome através da educação, com a ajuda 
da ONG.

Comovido pela situação do local, Mário Spaniol disse 
que a cada ano a Carmem Steffens irá realizar a doação de 
12 mil pares de sapatos fabricados pela empresa. “Vamos 

transformar essa dura realidade e construir um futuro 
melhor para o Brasil”, disse o empresário, que também 
se propôs a ajudar a instituição na comercialização de 
produtos das fábricas de beneficiamento de castanhas 
de caju, doces e pimenta do projeto, além de receber na 
unidade sede da empresa, em Franca (SP), dois jovens 
por ano para serem trainees em formação administrativa.

A Braspress, na pessoa do Diretor Presidente, Urubatan Helou, e a Carmen Steffens, na pessoa de Mário Spaniol, uniram forças para levar solidariedade 
às comunidades do semiárido nordestino

Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress, e Mário Spaniol, 
Diretor Presidente da Carmen Steffens

SOLIDARIEDADE
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Urubatan Helou também ficou comovido com a 
triste realidade local. “Depois de ter transportado as 
doações de sapatos, fiz questão de conhecer pessoalmente 
essa realidade, onde a carência de condições básicas, 
como água e esgoto, mostra que precisamos nos unir 
e continuar ajudando essa gente para transformar o 
futuro de brasileiros de verdade”, disse ele, ao também 
contribuir com o Projeto Casas da ONG.

Atualmente, 60 mil pessoas são atendidas diretamente 
pela Amigos do Bem nas regiões de Buíque e Inajá, no 
sertão do Pernambuco; Mauriti, no sertão do Ceará, e São 
José da Tapera, no sertão de Alagoas.

“O ato fraterno da Braspress e da Carmem Steffens 
reflete na vida de milhares de pessoas e representa a 

esperança para as futuras gerações. Esses  sapatos são 
maravilhosos para quem nunca teve nada além de um 
chinelo. Eles trouxeram muita alegria para essas pessoas, 
ainda mais com a presença do Urubatan e do Mário, da 
Mona e da Luisa. São atos como este que nos ajudam 
a transformar a realidade do nosso sertão’’,  afirmou 
Alcione Albanesi, dos Amigos do Bem.

Luiza Maria da Conceição, de 33 anos, moradora do 
Caldeirão, um dos vilarejos do sertão local, disse que 
estava muito feliz com a presença dos visitantes e com 
a chance de ganhar um par de sapatos da qualidade da 
Carmen Steffens: “Nunca tive um sapato desse tipo; 
estou muito feliz com o presente’’, afirmou ela, muito 
alegre.

Os empreendedores puderam conhecer a realidade das comunidades e os projetos sociais da ONG

Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress; Mário Spaniol, diretor 
presidente da Carmen Steffens; Monalisa Spaniol, diretora criativa da 
Carmen Steffens e Alcione Albanesi, fundadora da ONG Amigos do Bem, 
da esquerda para a direita

Alcione Albanesi (ao fundo) e Urubatan Helou (à direta) recebem o 
carinho das crianças assistidas pelo projeto



BRASPRESS NEWS30

RESPONSABILIDADE SOCIAL

A iniciativa do Amigos do Bem começou em 1993 com 
um grupo de amigos liderados por Alcione Albanesi para 
auxiliar as famílias carentes do sertão nordestino. Hoje, a 
ação é um dos maiores projetos sociais do País. 

Ao longo destes 25 anos, muitas realizações foram 
alcançadas: 10 mil crianças e jovens atendidas nos quatro 
Centros de Transformação que servem 180 mil refeições por 
mês. Foram criados 750 postos de trabalho e construídas 
quatro Cidades do Bem com completa infraestrutura, 
somando 33 mil m² de edificações. Para complementar, a 
instituição realiza cerca de  35 mil atendimentos na área de 
saúde por ano. 

O grupo liderado pelos empresários da Braspress e da 
Carmen Steffens conheceu os Centros de Transformação, 
que oferecem completa infraestrutura para atividades 
extracurriculares, cursos profissionalizantes e bolsas para 
faculdades, ajudando, assim, no desenvolvimento do 
potencial de crianças e jovens, como Gislaine Carla de Araújo 
e Crisleide Alves da Silva, ambas de 15 anos, assistidas pela 
entidade. No local, também estão instalados consultórios 
para atendimento médico, odontológico e oftalmológico.

Além disso, visitaram também as fábricas de 
beneficiamento de caju, pimenta e doces, produtos 
comercializados pela ONG que geram trabalho e renda para 
as famílias do sertão. 

Durante a visita aos centros, os convidados se 
emocionaram ao presenciar o colorido do Maracatu, 
uma das tradições mais fortes da cultura pernambucana, 
executado pelas crianças e jovens das oficinas de dança, 
música, capoeira, teatro e outras atividades.

A emoção também tomou conta dos presentes na 
exibição de alunos da oficina de teatro, que encenaram, 
através de estátuas vivas, a triste realidade de inúmeras 
famílias nordestinas que ainda não têm acesso a moradia 
digna, água potável, educação de qualidade e outros 
direitos básicos.

No final, foi apresentado um magnífico desfile de 
moda realizado pelos frequentadores do Centro de 
Transformação do Catimbau, quando os modelos usaram 
roupas confeccionadas com diversos materiais recicláveis: 
jornal, garrafas pets e sacolas plásticas, entre outros. Para 
abrilhantar o desfile, todas as modelos usaram belíssimos 
sapatos da Carmen Steffens, num verdadeiro show de 
moda e bom gosto, um brilho para os olhos elaborado com 
muito carinho.

Finalizando o evento, a Banda das Mulheres se 
apresentou demonstrando muito talento musical e trazendo 
um forró arretado de bom para alegrar os visitantes.

A ONG Amigos do Bem leva desenvolvimento social e esperança à milhares de crianças no sertão nordestino

Alcione Albanesi, empreendedora social e fundadora da ONG 
Amigos do Bem

Iniciativa que transforma vidas
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 A colaboradora Aline Nascimento, Assistente de 
Emissão da filial de Caxias de Sul (RS), contou com 
apoio do Diretor Presidente, Urubatan Helou, para 
enfrentar um drama pessoal. O filho dela, Murilo, de 
11 meses, nasceu com uma deformidade no fígado que 
causou cirrose hepática, havendo a necessidade de um 
transplante. 

Urubatan Helou, por intermédio da Gerente da filial 
de Caxias do Sul, Deize Bittencourt, se sensibilizou com 
a história de Aline e doou um notebook. A colaboradora 
recebeu o aparelho em 16 de novembro passado. O 
notebook foi rifado para ajudar nos gastos com o 
tratamento de Murilo. Aline doou parte do fígado para 
Murilo e o transplante aconteceu em 21 de novembro 
passado. O procedimento foi um sucesso e ambos 
passam bem.

A Braspress apoiou a iniciativa “Meias do Bem”, 
promovida pela empresa Puket, ao transportar 
solidariamente 3.000 cobertores descartáveis, 
divididos em 150 volumes, de São Paulo (SP) à 
Federação do Desporto Escolar do Estado do Paraná, 
em Curitiba (PR), no dia 28 de julho passado.

Valdemir José de Almeida, Gerente da filial 
de Curitiba, Luiz Antônio de Oliveira, Motorista, 
e Marcos Zarone, Ajudante, entregaram a Vitor 
Heitor Cardoso, representante da Federação. Os 
itens foram destinados a moradores de rua da 
capital paranaense.

Trezentos e dezesseis volumes de alimentos, roupas, 
medicamentos, cadeiras e outros materiais foram 
transportados pela Braspress de São Paulo (SP) para 
o Hospital do Fogo Selvagem, localizado em Uberaba 
(MG).

A entrega realizada por Luiz Alberto Abreu, Gerente 
da filial da Braspress de Uberaba, foi recebida por 
Ivone Aparecida Vieira da Silva, Diretora Executiva da 
instituição, no dia 1º de agosto passado. 

O drama de Aline Nascimento

Braspress transporta cobertores de
São Paulo (SP) a Curitiba (PR) 

Solidariedade para o Hospital do Fogo Selvagem,
em Uberaba (MG)

Aline Nascimento, Assistente de Emissão; o pequeno Murilo 
Nascimento Hoffmann e Deize Bittencourt, Gerente da filial de Caxias 
do Sul (RS), em 16 de novembro passado

Marcos Zarone, Ajudante; Vitor Heitor Cardoso, representante da 
Federação; Luiz Antônio de Oliveira, Motorista e Valdemir José de 
Almeida, Gerente da filial de Curitiba (PR), da esquerda para a direita

Luiz Alberto, Gerente da filial de Uberaba (MG), ao lado de Dona 
Ivone Vieira, diretora executiva do Lar de Caridade
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A Braspress renovou a parceria com o programa Na Mão 
Certa, criado em 2006 por iniciativa da ONG (Organização 
Não Governamental) Childhood Brasil. O programa tem 
como principal objetivo o combate à exploração sexual de 
crianças e adolescentes nas rodovias brasileiras. 

Por mais um ano, a Braspress se comprometeu a 
apoiar o programa e, mais do que isso, zelar pela infância 
brasileira com ações de orientação e conscientização dos 
colaboradores.

Por essa razão, a Companhia recebeu o certificado de 
participação e adesão ao programa Na Mão Certa. O Motorista 
Manoel Bonfim Costa Santos e Janet Azevedo, Especialista 
em Recursos Humanos, representaram os colaboradores da 
Braspress no evento, em 4 de dezembro passado.

A NTC & Logística entregou à Braspress um troféu 
pela contribuição à campanha solidária de doação de 
sangue organizada pela entidade. Tayguara Helou, 
presidente do SETCESP (Sindicato das Empresas de 
Transporte de Cargas de São Paulo de Região) e Diretor 
de Desenvolvimento e Novos Negócios da Braspress, 
representou a Companhia na ocasião.

O troféu é uma forma de reconhecimento pelos 
esforços da Braspress em realizar o transporte solidário 
do material da campanha para várias cidades, no dia 20 
de junho passado.

Tayguara Helou recebeu a homenagem durante o 10.º 
Encontro Nacional COMJOVEM (Comissão de Jovens 

Empresários e Executivos), realizado no Guarujá (SP), 
entre os dias 9 e 12 de novembro passado.

A Braspress realizou o transporte solidário de 25 
mil livros para a Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social da Prefeitura de São Paulo, de 
Jundiaí (SP) para o bairro de Santo Amaro, na capital 
paulista, entre os dias 13 e 14 de dezembro.

Segundo Urubatan Helou, Diretor Presidente da 
Braspress, é muito importante cada um da sociedade 
fazer um pouquinho em benefício dos mais carentes.

“Fizemos a nossa parte ao transportarmos 15 mil 
quilos de livros gratuitamente. Se cada habitante fizer 
uma ação solidária em benefício do próximo, teremos 
uma sociedade mais igualitária para todos os brasileiros”, 
afirmou Urubatan Helou. 

Braspress apoia o programa Na Mão Certa

Braspress recebe troféu da NTC & Logística

Braspress realiza transporte solidário
para a Prefeitura de São Paulo

Eva Cristina Dengler, gerente de programas e relações empresariais 
Childhood Brasil; Manoel Bonfim Costa Santos, Motorista; Janet 
Azevedo, Especialista em RH da Braspress e Ana Maria Drummond, 
diretora executiva da Childhood Brasil, da esquerda para a direita

Entrega aconteceu durante a COMJOVEM (Comissão de jovens Empresários e 
Executivos) em novembro passado

Cláudio Loguercio, assessor do gabinete da Prefeitura Regional de Santo 
Amaro, e Emicelio Correia, Motorista
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MAN, parceira da Braspress

Ricardo Alouche é vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-
Vendas da MAN

Ao prosseguirmos com a série Parcerias, 
entrevistamos Ricardo Alouche, vice-presidente 
de Vendas, Marketing e Pós-Vendas da MAN 

Latin America. Ele destacou o importante relacionamento 
com a Braspress, que vem desde 2002.

A linha de caminhões e ônibus Volkswagen, 
desenvolvida no Brasil e distribuída a mais de 30 
países da América Latina, África e Oriente Médio, não 
para de inovar: além do lançamento da nova família 
Delivery, que contou com investimentos de mais de 
R$ 1 bilhão no desenvolvimento de modelos de 3,5 
a 13 toneladas, a empresa está em seu novo ciclo de 
investimentos, no valor de R$ 1,5 bilhão – o maior em 
sua história. 

Produtos sob medida direcionados ao Brasil e 
outros países emergentes, inovações de digitalização e 
conectividade serão oferecidos aos clientes da marca, que 
entendem a necessidade da excelência para a construção 
de parcerias longas e prósperas. 

O foco da MAN Latin America está na satisfação do 
cliente final. Além do desenvolvimento de produtos, com 
sua Engenharia – também localizada em Resende (RJ) –, 
a empresa cuida dos testes de qualidade que contemplam 
segurança, conformidade com os padrões da marca e 
acabamento. Uma rede de concessionários e importadores 
com 342 pontos espalhados por dois continentes faz a 
distribuição mundial de seus produtos.

Alouche atribuiu a parceria de sucesso com a Braspress 
à oferta diferenciada da montadora. “A satisfação do 
cliente está sempre em primeiro lugar no nosso negócio. 
Para isso, desenvolvemos soluções sob medida para suas 
necessidades, seja do ponto de vista de produto, seja 
de condições comerciais. Para nós, é uma grata missão 
escrevermos esta bela história junto com a Braspress, 
nossa cliente desde 2002”, afirmou.

A MAN Latin America e a Braspress celebraram em 
2017 uma das maiores negociações de caminhões do 
País. Roberto Cortes, presidente da MAN Latin America, 
esteve na Braspress para entregar pessoalmente a 
Urubatan Helou, Diretor Presidente da Companhia, as 
chaves dos primeiros caminhões VW Constellation Titan 
Tractor recém-adquiridos. Com a aquisição de 100 novos 
veículos, a Braspress investiu no modelo mais vendido de 
sua categoria, o VW Constellation 19.330 Titan Tractor, 
para reforçar sua operação.

Com esses veículos, a Braspress ampliou sua frota 
para atender a contratos de encomendas expressas. 
Para a decisão do negócio, pesou a favor dos veículos 
Volkswagen sua alta disponibilidade e baixa manutenção 
– condições obrigatórias à operação de cargas fracionadas 
que vão desempenhar. A Braspress também avaliou de 
forma positiva o custo total de propriedade dos modelos – 
que envolve peças de reposição, consumo de combustível 
e valor de revenda numa futura modernização da frota, 
entre outros itens.

“Como nossos clientes são muito exigentes, 
neste mercado tão disputado temos de nos mostrar 
cada vez mais ágeis para atendê-los. Investimos 
nos caminhões Volkswagen pelo desempenho dos 
modelos e pela qualidade da oferta comercial da 
montadora, tanto em vendas quanto de pós-vendas”, 
destacou Urubatan Helou.

Tradicional cliente da linha VW Constellation Titan 
Tractor, a primeira compra da transportadora com 
a Volkswagen foi do VW 18.310, antecessor do agora 
mais moderno, o Constellation 19.330. Preparado sob 
medida para a Braspress, o modelo conta com suspensão 
pneumática, cabine leito com teto alto, segundo tanque 
de combustível, ar-condicionado e vidro elétrico, 
além da cor azul, a marca dos veículos da empresa. 
A configuração é otimizada para a aplicação: o total 
conforto, para o motorista agilizar suas entregas, que 
chegam no máximo a 15 toneladas, mas com grande 
urgência dos clientes da Braspress.
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A fábrica da MAN em Resende (RJ) conta com infraestrutura completa e tecnologia de ponta

Modelos VW Constellation 19.330 da Braspress 

Da chegada dos primeiros modelos de caminhões 
VW 11.130 e VW 13.130 ao anúncio de seu quinto ciclo 
de investimentos, a MAN Latin America soma mais de 
35 anos de uma história de grande sucesso. Ao longo 
desse tempo, mais de 870 mil caminhões e ônibus foram 
produzidos. Quanto à linha de produção de motores MAN 
D08 instalada na MWM em São Paulo, já são mais de 100 
mil unidades.

Os produtos Constellation, lançados em 2006, já 
ultrapassam 200 mil veículos. A família de ônibus Volksbus 
acumula mais de 140 mil chassis, e os caminhões leves 
Delivery passam de 100 mil unidades. Os extrapesados 
MAN TGX também somam uma história de sucesso: mais 

de 4 mil cavalos mecânicos da marca bávara já passaram 
pela linha de montagem de Resende. Ao todo, mais de 50 
diferentes produtos Volkswagen e MAN estão disponíveis 
a frotistas e transportadores autônomos.

Além da fábrica de Resende, desde 2004 a montadora 
mantém uma linha de montagem no México, atualmente 
sediada na cidade de Querétaro e responsável pela 
produção dos caminhões e ônibus das marcas Volkswagen 
e MAN. Na África do Sul, um acordo comercial permite à 
MAN Truck & Bus montar em sistema SKD os caminhões 
e ônibus Volkswagen com direção do lado direito. A marca 
está naquele país desde 2005, tendo iniciado operações 
em parceria com a Volkswagen Group South Africa.

Trajetória de grandes números
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Inovação constante: família Delivery

A nova família Delivery chega para revolucionar 
o transporte de cargas no segmento de caminhões 
leves. Desenvolvido e produzido na América Latina, o 
lançamento já atende a padrões internacionais para os 
mercados mais exigentes. A linha, composta por modelos 
de 3,5 a 13 toneladas, está pronta para conquistar o 
mundo: nasceu a partir da receita de sucesso da Delivery e 
da experiência dos clientes das mais de 100 mil unidades 
produzidas. Foi ouvindo o cliente que a Volkswagen 
Caminhões e Ônibus estreia uma gama de produtos sob 
medida para os dias de hoje.

Com o lançamento, fruto de mais de R$ 1 bilhão de 
investimento, a marca Volkswagen chega ao disputado 
mercado de 3,5 toneladas com o modelo Express, que 
reúne os atributos de um caminhão grande num veículo 
pequeno, tais como espaço interno e robustez com todo o 
conforto e a dirigibilidade de um automóvel. Seu design 
moderno é outro diferencial. O Delivery de 4 toneladas é 
também uma grande aposta entre os modelos de entrada 
da nova família, já que contará com recursos da Finame 
(Agência Especial de Financiamento Industrial).

O novo Delivery de 6 toneladas chega junto dos modelos 
de 9 e 11 toneladas, tendo atributos de sobra para encarar a 

missão de superar os atuais Delivery, um sucesso de vendas 
no mercado nacional. O lançamento do modelo 13.180, com 
terceiro eixo, complementa a oferta de novidades, com a 
maior capacidade de carga do novo portfólio.

Os novos modelos chegam em três versões: City, de 
entrada; Trend, sob medida para o dia a dia das mais 
diversas operações, e Prime, que traz aspectos visuais e de 
conforto diferenciados. Além disso, as cabines oferecem 
seis anos de garantia contra corrosão.

A nova família Delivery foi projetada, desenvolvida 
e testada na América Latina, seguindo padrões 
mundiais de certificação e qualidade, o que carimba 
seu passaporte para os mais diversos destinos e os mais 
de 30 países que já apostam na robustez sob medida da 
VW Caminhões e Ônibus. 

Investimento na família Delivery mantém conforto e funcionalidade no transporte urbano

A empresa em números

• 36 anos de operações mundiais
• 21 anos da planta de Resende (RJ)
• 13 anos de operações no México
• 12 anos de operações e sinergias na África do Sul
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O CAMB (Centro de Atendimento ao Motorista 
Braspress) Basil de Barros completou cinco anos 
de operações com muito êxito e metas superadas, 

inclusive com o início do Programa do Sono no mês de julho 
passado. Desde a inauguração, em novembro de 2012, o 
centro registrou 140 mil atendimentos voltados totalmente 
à saúde dos motoristas da Organização e à prevenção de 
acidentes. Além de funcionar no Planeta Azul, em Guarulhos 
(SP), o CAMB acabou de ser expandido para a filial de 
Florianópolis (SC). 

“Com o CAMB, criado para cuidar da saúde dos 
motoristas, iremos de forma contínua, preventiva e corretiva 
proporcionar segurança e qualidade de vida aos nossos 
profissionais, que são ícones e a base da nossa atividade. 

Esperamos, assim, cuidar da nossa gente, oferecendo 
atendimento médico e psicológico, exames e palestras. 
Fazemos nossa parte, esperando que cada um também cuide 
da sua principal ferramenta de trabalho, que é a saúde”, 
declarou Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress. 
Ele destacou ainda que o Departamento de Assistência 
Social da Companhia tem realizado com frequência visitas 
às casas dos motoristas, como parte do Programa do Sono, 
lançado no ano passado (veja box). 

Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações com mais 
de 30 anos de experiência na Companhia, falou sobre a 
importância do CAMB para os motoristas da Braspress e 
explicou cada detalhe do funcionamento do Centro.

“A responsabilidade é enorme. Colocando em prática as 
ações do CAMB, vamos colocar em estado de excelência a 
saúde de cada um de nossos profissionais. Temos o propósito 

Sobre esse procedimento, o Diretor de Operações falou: 
“Atuamos com muito rigor nessa área muito antes da 
implantação da Lei nº 13.103/2015. Através da aplicação 
de testes toxicológicos, podemos garantir a segurança do 
motorista e de toda a sociedade, sempre no mais absoluto 
exercício preventivo da função.”

de dar apoio aos nossos motoristas com ações de orientação 
e precaução, de modo a possibilitar as melhores condições 
possíveis de saúde e trabalho”, falou Luiz Carlos Lopes.

O CAMB, que funciona 24 horas por dia, sete dias por 
semana, conta com uma equipe experiente e qualificada 
para a realização dos procedimentos: médicos, enfermeiros, 
auxiliares de enfermagem, psicólogo e assistente social 
integram a equipe de profissionais responsáveis. 

“É de suma importância que cada motorista se sinta 
protegido, respeitado e, acima de tudo, preparado, dentro da 
sua rotina de viagens, para enfrentar com a máxima retidão 
todos os riscos que a atividade oferece”, declarou o Diretor 
de Operações.

Antes e depois de cada viagem, o motorista da Braspress 
faz o teste do bafômetro, afere a temperatura corporal e 
a pressão arterial, confere peso e altura para controle do 
IMC (Índice de Massa Corporal) e submete-se a um teste 
de glicemia. 

Além desse procedimento padrão, são feitos 
exames periódicos, tais como eletroencefalograma, 
eletrocardiograma, de audiometria e acuidade visual – tudo 
para executarem as atividades sem riscos a si mesmos ou à 
segurança pública. 

Outro importante procedimento realizado no CAMB: o 
exame toxicológico, feito periodicamente pelos motoristas, 
em conformidade a Lei n.º 13.103/2015. O exame detecta o 
consumo de drogas através de amostras de fios de cabelo e 
pelos corporais. 

Após análise, o material coletado revela se a pessoa 
utilizou algum tipo de droga nos últimos três meses. 
Através do exame é possível identificar o uso de maconha, 
haxixe, skunk, cocaína, crack, heroína, morfina, codeína, 
ecstasy, metanfetaminas, anfetaminas, mazindol, 
femproporex e anfepramona.

Braspress continua cuidando
da saúde dos motoristas

Exames toxicológicos

Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações da Braspress
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Mão Certa e Programa do Sono fazem parte do processo de 
aprimoramento e valorização da função. 

Além da parte teórica, a Braspress oferece, desde 2012, 
treinamento prático e reciclagem por meio do simulador 
de direção. Essa atividade otimiza tempo, já que para a 
aplicação teórica são necessárias, em média, oito horas, ao 
passo que no simulador cinco motoristas recebem todo o 
conteúdo em uma hora e meia. 

O cuidado da Braspress para com a saúde e o bem-estar 
dos motoristas fica ainda mais evidente com a estrutura 
criada para o descanso dos profissionais, que têm à 
disposição dormitórios, salas de recreação, salas de televisão 
e de ginástica, além de computadores com internet - tudo 
para proporcionar conforto e sono de qualidade. 

O Diretor de Operações falou sobre o cuidado com os 
motoristas: “O investimento é contínuo no CAMB, pois 
estamos sempre buscando oferecer o que há de melhor aos 
nossos motoristas, que, além de figurarem como ícones do 
segmento, representam efetivamente uma das partes mais 
importantes de nossa atividade”. 

O CAMB chega aos cinco anos de funcionamento 
registrando números impressionantes de atendimento e, 
consequentemente, de melhoria na qualidade de vida dos 
motoristas: 140 mil atendimentos desde novembro de 2012, 
quando aconteceu a inauguração do CAMB.

A crescente evolução dos números chama a atenção: 
média diária de 80 atendimentos em 2015, 110 em 2016 e 
158 em 2017.

O CAMB Basil de Barros é também uma homenagem 
ao primeiro motorista da Organização. Por 35 anos ele 
atuou na Companhia, onde se aposentou. Em toda a sua 
carreira, o motorista número 1 nunca causou ou sofreu 
um acidente. 

Luiz Carlos Lopes finalizou dizendo: “Estamos convictos 
de que este modelo de controle faz a diferença nas estatísticas 
da Braspress e na efetiva prevenção de acidentes ao longo 
do milhões de quilômetros percorridos pelo Brasil. Que 
possamos servir de exemplo para contribuir com a queda 
das tristes estatísticas do trânsito brasileiro!”.

Ele prosseguiu: “Acreditamos que as exigências da 
lei deram contorno legal àquilo que, por convicção e 
políticas preventivas, praticamos há anos, como forma 
única e indispensável na educação e na conscientização 
dos profissionais”.

Luiz Carlos Lopes contou que todas as sanções 
previstas em lei serão aplicadas caso seja constatado o uso 
de substâncias ilícitas. A Braspress mantém uma conduta 
severa e necessária para a prevenção de acidentes de trânsito, 
proporcionando segurança em rodovias Brasil afora.  

“Vários são os riscos que as transportadoras enfrentam 
no dia a dia. Entre eles, os de acidentes provocados pelo uso 
de substâncias proibidas, um dos principais responsáveis 
pelos graves acidentes que já ceifaram 60 mil vidas segundo 
dados de estatísticas recentes”, explicou Luiz Carlos.

Aspectos físicos, mentais, comportamentais e 
alimentares são levados muito a sério pela Braspress, pois são 
fatores que aumentam ou diminuem os riscos da atividade. 
Por meio do CAMB, a Companhia pode acompanhar esses 
aspectos e tratá-los.

A Organização está atenta às oportunidades de 
proporcionar aos profissionais do volante fatores que 
melhorem a qualidade de vida e de viagem. Um bom 
exemplo disso é o kit lanche oferecido aos motoristas antes 
de cada transporte.

O kit lanche contém itens para uma alimentação 
balanceada, pensada para satisfazer as necessidades físicas e 
nutricionais dos motoristas durante as viagens de trabalho, 
proporcionando uma refeição saudável e de qualidade, além 
de evitarem alimentos desconhecidos ou não recomendáveis 
no percurso.

Por meio do CAMB, a Braspress também oferece 
acompanhamento psicológico. Após os procedimentos 
médicos, o colaborador passa pelo atendimento psicológico, 
ocasião em que recebe orientação profissional para enfrentar 
os desafios da jornada em plenas condições.

A Companhia ainda oferece diversas palestras, 
treinamentos e reciclagens para manter o motorista sempre 
atualizado. Campanhas como Tolerância no Trânsito, Na 

O teste do bafômetro é realizado antes e depois de cada viagem Motoristas da Braspress fazem testes de glicemia periodicamente
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A Braspress está sempre engajada em campanhas de 
conscientização e de melhoria da qualidade de vida de seus 
colaboradores. Os investimentos em campanhas sociais e 
de saúde são constantes na Companhia. 

O lançamento do Programa do Sono, que aconteceu em 
10 de julho passado, contou com a presença de Urubatan 
Helou, Diretor Presidente da Braspress. Motoristas e 
familiares puderam acompanhar o evento de abertura, 
realizado no auditório do Planeta Azul, em Guarulhos (SP). 

O Programa do Sono é uma iniciativa da Braspress 
em parceria com o Instituto do Sono de São Paulo. A 
campanha tem foco na saúde dos motoristas e também de 
seus familiares impactados com a rotina de viagens.

O Programa do Sono é uma iniciativa complementar 
ao CAMB (Centro de Atendimento ao Motorista Braspress) 
Basil de Barros. Seu objetivo é conscientizar motoristas 
sobre a importância de dormirem bem como estratégia de 
prevenção de acidentes rodoviários. 

Com a intenção de aprimorar a rede de benefícios, 
a campanha conta também com a aplicação de testes 
psicológicos que avaliam níveis de sono e de atenção. Além 
disso, 21 motoristas passaram por avaliação clínica do 
próprio Instituto do Sono entre 23 e 30 de outubro passado 
na intenção de aperfeiçoar os estudos sobre o tema.

O CAMB (Centro de Atendimento ao Motorista 
Braspress) Basil de Barros da filial de Florianópolis (SC) 
foi inaugurado em 2 de janeiro passado. Preocupada 
em oferecer sempre a melhor estrutura e as melhores 
condições de trabalho, a Braspress colocou em prática 
o projeto de ampliação do CAMB para as filiais. 

A filial da Braspress registrou 200 atendimentos 
só nas duas primeiras semanas de funcionamento 
– uma grande vitória na implantação de um projeto 
tão importante. O CAMB da filial Florianópolis tem a 
mesma estrutura de atendimento e acompanhamento 
clínico realizado no Planeta Azul, em Guarulhos (SP), 
e também funciona 24 horas, ficando à disposição dos 
profissionais com o objetivo de alcançar a qualidade 
total das viagens, especialmente em relação aos 
aspectos preventivos de acidentes e condições de saúde 
dos motoristas. 

Toda uma área da filial Florianópolis foi 
exclusivamente dedicada ao CAMB. Lá, os motoristas 

Sobre o programa, Urubatan Helou declarou: “Nosso 
objetivo é protegê-los, para que possam chegar em boas 
condições ao destino. Portanto, orientamos que façam os 
exames pelo próprio bem de vocês, de seus familiares e de 
todos aqueles que estão no trânsito”, afirmou ele.

Luiz Carlos Lopez, Diretor de Operações, lembrou que 
é muito importante a participação maciça dos familiares no 
Programa do Sono. “Entendemos que a participação das 
famílias é de vital importância para o sucesso do Programa 
e para os resultados objetivados. Somente com a ajuda dos 
familiares na rotina e no cotidiano de nossos motoristas 
conseguiremos QUALIDADE TOTAL NA REALIZAÇÃO 
DAS VIAGENS com índices de acidente ZERO”, destacou 
o executivo. 

contam com todos os equipamentos necessários para 
testes clínicos de qualidade e de precisão. 

A equipe é composta por profissionais qualificados 
da área da saúde que realizam teste do bafômetro antes e 
depois das viagens, verificam a pressão arterial, medem 
a temperatura corporal, conferem peso e altura, fazem 
teste de glicemia e coleta para exames toxicológicos.

Programa do Sono 

CAMB em Florianópolis

Tainara Silva, Enfermeira do CAMB em Florianópolis, e Sérgio Machado, 
Motorista
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vá pela direita. Acredite no seu projeto e não se renda aos 
obstáculos que aparecerão pelo caminho. Tenha fé em 
Deus e um propósito”. Ele também enfatizou a importância 
da equipe: “Quem faz a empresa dar certo são as pessoas, 
os colaboradores. Por isso, é fundamental valorizar quem 
trabalha para você”.

Para finalizar, Urubatan Helou falou sobre 
sustentabilidade e responsabilidade social, duas áreas de 
forte atuação da Companhia. Ele deixou seu recado: “Se eu 
pudesse voltar no tempo, escolheria cometer novamente os 
mesmos erros, pois foram eles que me fizeram chegar até 
aqui. Já ensina o ditado: ‘O inteligente aprende com seus 
erros; o sábio, com os erros dos outros’ ”.

U rubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress, 
falou sobre Empreendedorismo e Inovação em um 
talk show no evento Market Brands & Kate Tips, 

no final da tarde do dia 23 de novembro passado.
Ele contou aos presentes sua trajetória profissional e 

depois como empresário até fundar a Braspress, em 1977. 
“Não tem nenhuma empresa séria que não tenha tido um 
passado humilde. O segredo é ter fé e muito amor por 
aquilo que se faz”, afirmou.

O Diretor Presidente da Companhia abordou outros 
assuntos na ocasião, como o trabalho das motoristas 
mulheres: “Entendemos que competência não tem sexo, 
e as nossas motoristas mulheres foram mostrando que 
estão capacitadas para dirigir caminhões tão bem ou até 
melhor que os homens. Por isso, uma ideia que surgiu 
como alternativa de marketing acabou virando uma boa 
estratégia profissional em nossa Companhia”, explicou.

Questionado sobre o segredo do sucesso, ele revelou: 
“Se os medíocres estiverem caminhando pela esquerda, 

Urubatan Helou fala de inovação e 
empreendedorismo em evento de moda

Urubatan Helou falou em evento de moda, em 23 de novembro passado
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U rubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress, 
recebeu a Medalha de Honra ao Mérito Ayval da 
Luz, do TRANSCARES (Sindicato das Empresas 

de Transportes de Cargas & Logística do Estado do Espírito 
Santo). A entrega foi feita por Liemar Pretti, Presidente da 
entidade, no dia 30 de novembro passado, em Vitória (ES), 
durante jantar de confraternização.

Lançada em 2015, a Medalha de Honra ao Mérito 
Ayval da Luz leva o nome de um dos fundadores do 
TRANSCARES e presidente da entidade por 21 anos. É 
entregue a autoridades, personalidades, empresários 
e dirigentes do setor com papel relevante em ações que 
visam ao fortalecimento do segmento de transporte 
rodoviário de cargas e logística.

Pretti abriu o evento falando sobre a escolha dos 
homenageados, das dificuldades e conquistas do ano, bem 
como das perspectivas que se desenham para este ano.

“Temos a tradição de, além da honraria, entregarmos 
um símbolo de nosso estado. Neste ano entregamos uma 
miniatura da Igrejinha da Prainha de Vila Velha, para que 
nossos homenageados levem consigo o Espírito Santo e o 
guardem como lembrança de nosso carinho”, destacou ele.

Urubatan Helou, o primeiro a receber a Medalha, 
em sua fala de agradecimento lembrou importantes 
empreendedores do TRC (Transporte Rodoviário de 
Cargas) capixaba: “Gostaria de cumprimentar Paulo Ruy 

Carnelli, Secretário de Estado de Transportes e Obras 
Públicas, representante de Paulo Hartung, Governador 
do Espírito Santo, estendendo este cumprimentando 
a todas as autoridades aqui presentes. Cumprimento 
também meu amigo Liemar, em nome de quem saúdo 
todos os empresários aqui presentes.

Quero dizer a vocês que esta homenagem que recebo 
hoje do TRANSCARES se reveste de aspectos que 
trazem somente muita felicidade e muita alegria porque, 
na verdade, me lembro do Ayval na Transportadora 
Colatinense, um empresário puro-sangue, homem que 
dedicou a vida ao ofício, abdicou a uma série de fatores 
para poder se voltar ao trabalho. Isso é a vida, feita de 
renúncias, pois não se pode ter tudo. Para ter alguma 
coisa, você tem que renunciar a outras; para fazer uma 
carreira, você renuncia a prazeres, a alegrias... Até mesmo 
para fazer uma carreira de atleta você faz renúncias. E a 
vida do Ayval foi de renúncias.

Como mineiro, me sinto em casa, e tenho certeza de 
que me acolhem assim também. O Estado do Espírito 
Santo é um berço de empreendedorismo, pois nós 
precisamos ainda nos lembrar da família Chieppe, de 
Camilo Cola... Se for para falar e enumerar a história do 
empreendedorismo capixaba, todas as famílias e todas as 
pessoas, comete-se injustiça. 

Por isso, acho que isto se reveste de muita alegria.

Urubatan Helou recebe Medalha de 
Honra ao Mérito Ayval da Luz

Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress; Lelo Coimbra, Deputado Federal pelo estado do Espírito Santo; Liemar Pretti, presidente do 
TRANSCARES e Eduardo Rebuzzi, presidente da Federação do Transporte de Cargas do Rio de Janeiro (FETRANSCARGA)
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Esta homenagem que o TRANSCARES faz hoje, faz pela 
minha biografia como empresário e como empreendedor. 
Recebê-la aqui, no estado do Espírito Santo, reveste-se de 
muita felicidade, de muita alegria. Esta medalha é uma 
generosidade por parte de vocês, e fico muito agradecido”, 
destacou ele.

Em seguida, Urubatan Helou fez uma análise da 
economia do País e as perspectivas para 2018: “Estamos 
numa nova etapa, começando um novo porvir. O Estado 
está fazendo as reformas necessárias. Fizemos a reforma 
da terceirização, a trabalhista, e estamos fazendo a 
reforma da previdência, construindo um novo marco 
regulatório do nosso setor.

A inflação não foi também por força do Estado, mas 
foi por força da recessão. A inflação caiu porque o povo 
também não tinha dinheiro para comprar. Caiu também 
a faixa nominal de juros, mas as taxas de juros continuam 
elevadas. Ainda assim, estamos com uma projeção de 2,5% 
de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) para 2018. 

Em 2017 já tivemos um ligeiro aumento do PIB em relação 
a 2016, e isso nos faz pensar agora no combate à violência, 
que é irmã siamesa do desaquecimento econômico, assim 
como a paz é filha do desenvolvimento econômico. 

Portanto, acho que teremos um 2018 com muita 
possibilidade de aplauso, com muita possibilidade de 
empreender. Oxalá isso aconteça, porque os nossos 
caminhões estão todos prontos para escoar a produção 
brasileira. Não quero me alongar porque, como diz 
Geraldo Alckmin, Governador do Estado de São Paulo, 
‘se você quer ser vaiado, alongue o discurso na hora do 
jantar’. Então, quero agradecer mais uma vez e dizer que 
estou muito feliz com a homenagem. Muito obrigado e 
boa noite a todos”, finalizou ele.

Na ocasião, também foram homenageados Eduardo 
Rebuzzi, presidente da FETRANSCARGA (Federação 
do Transporte de Cargas do Rio de Janeiro); os 
Deputados Federais Renzo Braz e Lelo Coimbra, e o 
senador Ricardo Ferraço.

“Esta homenagem que recebo hoje do TRANSCARES se reveste de aspectos que trazem somente muita alegria”, falou Urubatan Helou em 
discurso de agradecimento

Urubatan Helou ao lado de Liemar Pretti, presidente do TRANSCARES Entrega da medalha aconteceu em 30 de novembro passado
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Ailton Bispo de Souza, Ana Paula Siqueira de 
Oliveira, Charles de Lima Paiva, Felipe da Silva 
Simões, Fernando Augusto de Castilho Martins, 

Jonatas Barros Ferreira, Rômulo Amando Lustosa e 
Vitor dos Santos Costa Silva, alunos do curso Técnico em 
Logística do SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial) de Ferraz de Vasconcelos (SP), visitaram o 
Planeta Azul, em Guarulhos (SP), no dia 19 de setembro 
passado. 

O grupo acompanhado da professora Regina Moreira 
Tucci foi recebido por José Gentil Capolupo, Gerente 
Nacional de Operações, e teve a oportunidade de conhecer 
a história da Braspress, o processo de automação, 
racionalização da operação, diferenciais competitivos da 

José Gentil Capolupo, Gerente Nacional de Operações, 
recebeu os alunos do curso Técnico em Logística do 
SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) 
de Guarulhos (SP), para uma visita técnica no Planeta 
Azul, no dia 13 de setembro passado. 

Acompanhados pelo professor Damião Limeira 
da Silva, os alunos Júlio de Freitas Cecche, Gabriel 
Rocha Silva, Diego Henrique Siqueira, Maria Karoline 
Nascimento, Arnaldo Saraiva de Souza, Edson Dias dos 
Santos Júnior, Leda Cristina da Silva Martins, Jornane 
Evangelista Araújo, Mateus Willian dos Santos Morales, 
Felipe Mariano Silva Costa, Anna Patrícia Araújo Álvares, 
Maria Andreza Alves Fernandes Rodrigues, Emerson Lima 
Oliveira, Dayane Soares dos Reis, Suelen Fonseca de Souza, 
Diego Henrique Silva, José Xavier de Souza e Edivânia 
Souza Maximino tiveram a oportunidade de esclarecer 

Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress, 
recebeu as visitas de José Roberto Guimarães, atual técnico 
do time de voleibol feminino do Barueri Sport Clube, e tri-
medalhista de ouro em Olimpíadas, e Arnaldo Peixoto, 
diretor do clube, na Matriz da Organização, no Planeta 
Azul, em Guarulhos (SP), no dia 22 de junho passado.

Na mesma data, também participou da visita Sandro 
Rodrigues, presidente do Grupo Hinode. 

Na ocasião, os visitantes puderam conhecer as 
instalações da Companhia, bem como o SORTER (Sistema 
Automatizado de Distribuição de Encomendas). 

Organização, além do SORTER – Sistema Automatizado 
de Distribuição de Encomendas.

dúvidas sobre a Organização e ainda conhecer o SORTER 
(Sistema Automatizado de Distribuição de Encomendas). 

Estudantes de Logística conhecem o Planeta Azul 

Alunos do SENAC de Guarulhos visitam o Planeta Azul 

Urubatan Helou recebe visitas no Planeta Azul

Turma do curso Técnico em Logística conheceu o Planeta Azul, em 
19 de setembro passado 

Alunos do SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) 
em visita às instalações da Companhia

Tayguara Helou, Urubatan Helou, José Roberto Guimarães, Sandro 
Rodrigues, Arnaldo Peixoto e Milton Petri, da esquerda para a direita
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José Gentil Capolupo, Gerente Nacional de 
Operações da Braspress, recebeu alunos do Centro 
de Desenvolvimento Social e Produtivo (CEDESP) de 
Guarulhos (SP), para uma visita técnica no Planeta Azul, 
no dia 03 de junho passado. 

Na oportunidade, a turma conheceu as instalações da 
Companhia, o sistema de automação, racionalização da 
operação, diferenciais competitivos e o SORTER (Sistema 
Automatizado de Distribuição de Encomendas).

O grupo foi formado por Felipe Francisco da Silva, 
Sandra Ferreira Vivian, Jaqueline Bonfim Araújo, 
Evanilson Pereira Freitas, Thaina de Oliveira Santos, 
Liduina Eliane da Silva, Stefany Galdino de Moura, Thaina 
Santos Pereira, Ana Paula Lima Pereira, Pamela Rodrigues 
Gomes, Gustavo dos Reis Costa, Daniel de Jesus Alves, 
Pedro Paulo Brita da Silva, Carlos Vinícius Lopes Pereira, 

Ronaldo Adriano dos Reis, Gerente da filial da 
Braspress de Pato Branco (PR), recebeu os alunos do 
curso Técnico em Logística do Instituto Federal do Paraná 
para três visitas às instalações da Organização.

Márcio Inácio de Lima, Solange dos Santos Lopes, 
Alcir Marinho de Mello, Jauri Bochi, Paulo Roberto 
Antunes, Vanessa Aparecida de Souza, Pedroviti da 
Silveira, Semoni dos Santos, Jeverson Valcarenghi, 
Cleucir Beneti, Anderson Rodrigues Vieira, Eduar 
Menezes Antunes, Alex dos Santos, Graziele Borges de 
Oliveira, Camila Santos de Quadros, Adilson dos Santos 
Neckel e Morgana Marques dos Santos, acompanhados 
pelo professor Renan Biedacha, tiveram a oportunidade 
de conhecer melhor a infraestrutura e os serviços da 
Companhia, no dia 10 de julho passado. 

Também no dia 11 de julho passado, o Gerente 
apresentou a Organização à professora Sandra Lempek 
e aos alunos Neimar Silvano Perazolli, Vasconcelo 
Batistononi, Leonardo Fantinel, Adriana Rodrigues 
Antonichen Balan, Fernando Francisco Caldato, Josefa 
Aparecida da Costa, Patrícia Cabral Ferronato, Douglas 
Leal Cerutti, Andreia Lúcia Fergutz, Fernando Ochinski, 
Jhonatan Mateus Kuchar, Maristela Moretto, Rodrigo 
Olivio Del Sent, Luciano Ávila Câmara, Joscélia Aparecida 
Pereira Oldoni, Erasmo Marcondes de Araújo Junior, 
Patrícia Duarte Pagnussat, Dianrel Duarte, Rafaeli 
Rodrigues de Souza, Mateus Cassol, Miriã Cristina 
Mariano da Rosa, Tiago Scramocin, Luciane dos Santos, 

Gabriel Brasil Ferreira, Matheus Fortuna, José Adeilton da 
Cruz Souza, Maria de Fátima Lisboa dos Santos, Julieine 
Medeiros Dell’Anhol, Vagner Mendes Carvalho, Priscilla 
de Souza Siqueira, Bianca Santana da Silva e Antônio Silva.

Amanda Caroline Cassemiro de Souza, Liziane Rodrigues, 
Diego Debastiani, Leandro de Souza, Débora Thielen 
Rissardi e Leonardo Frances. 

Na última visita, que ocorreu no dia 12 de julho 
passado, o Gerente da filial de Pato Branco mostrou 
os processos e dependências da Braspress aos alunos 
Rafael Marin, Werless Silva Nascimento, Simone Angela 
Nonnemacher, Paulo Arlei dos Santos, Kamila Cordeiro, 
Sandra Mara Lopes, Marcos Menegat, Thiago Lopes Dell 
Sent Freitas, Daniele Bolzan da Silva Ferraz, Juliana 
Teles de Souza Iurckevicz, Carla Fernanda Germano, 
Sara Oliveira Canoff Barbosa, Ediane da Rosa, Antonio 
Luiz Fernandez de Andrade, e ao professor Lauri Alves 
da Rocha. 

Alunos do CEDESP de Guarulhos conhecem o Planeta Azul 

Grupo de alunos visita filial de Pato Branco (PR)

O grupo do CEDESP (Centro de Desenvolvimento Social e 
Produtivo) realizou visita técnica, em 03 de junho passado

Turma do curso Técnico em Logística do Instituto Federal do 
Paraná, em 11 de julho passado
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Alunos do PRONATEC (Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego) conheceram a filial de Campo Grande (MS), 
em 16 de agosto passado

Alunos do curso Técnico em Logística do Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(PRONATEC), oferecido pela Escola Estadual Joaquim 
Murtinho, visitaram a filial da Braspress de Campo 
Grande (MS), e foram recebidos pelo Gerente Regional 
Neurivan Trindade, no dia 16 de agosto passado. 

Formado por Ronaldo da Silva Martins, Melissa 
Rochelly Brito, Viviane Gutierrez Castro, Nicole de 
Oliveira Macena, Victor Hugo Mangini Zambillo, 
Karolina Vieira de Oliveira, Joze Fernanda Alves da 
Silva, Fabiana Nepomucena Viana, William Jahyr 
Menezes Lima, Hevner Catarina Cabral, João Vitor 
Fabricio Godoy, Franci Hellen Rodrigues S. Gotardo, 
Deisy Gabrielly Mendonça S. Gotardo, Karolyne Oliveira 
Santana, Bonconselho Barbosa dos Santos e Mariana 
Poires de Souza, e acompanhado por Handerson Molin 
Brum, Coordenador, e Vânia Souza Cruz, Supervisora, 

o grupo teve a oportunidade de conhecer as instalações 
da Organização, o sistema de esteiras, carregamentos e 
manutenção da frota. 

Andrea Cristina Tarantelli, Bruno Vinícius de Laia 
Silva, Evandro Henrique Silva e Silva, Ester Leandro 
de Sousa, Fabiana Conceição de Lima, Gabriel 
Fernandes de Azevedo Oliveira, Gabriel Malaquias 
Ferreira, Guilherme Monteiro Costa, Laura Helena da 
Silva, Leila Cristina Rodrigues, Luis Henrique dos R. 
Pereira, Lorena Aparecida Rodrigues da Costa, Luciene 
de Paula Ramos, Maria Luiza da Silva, Marcela Helena 
de Melo Souza, Mikael Silvério Gomes Alves, Pedro 
Henrique de Faria Silva, Rafael Antônio Faleiros da 
Silva, Rafael Henrique Silveira, Raphael Magno da 
Silva Lima, Rafael Patrick Batista Fernandes, Roberto 
Aparecido Camilo Salgado, Tafnês Pereira Ribeiro, 

Ygor Gabriel Gomes Martins e Wladimir Tavares da 
Silva visitaram o Planeta Azul da Braspress, no dia 23 
de junho passado.

Os alunos do curso Técnico em Logística, da Escola 
Técnica Estadual (ETEC) Dr. Júlio Cardoso, da cidade 
de Franca (SP), foram acompanhados pelo professor 
Luciano Alves Gimenez. E recebidos por Gentil 
Capolupo, Gerente Nacional de Operações da Braspress.

Na ocasião, eles tiveram a oportunidade de conhecer 
as instalações, mapa de rotas, processo de automação, 
SORTER (Sistema Automatizado de Distribuição de 
Encomendas), racionalização da operação e diferenciais 
competitivos da Companhia. 

Estudantes visitam filial de Campo Grande (MS) 

Planeta Azul recebe estudantes da ETEC de Franca (SP)

A turma da ETEC (Escola Técnica Estadual) de Franca (SP) teve a oportunidade de conhecer as instalações da Organização, incluindo o SORTER 
(Sistema Automatizado de Distribuição de Encomendas)
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Com o apoio do SEST/SENAT (Serviço Social 
do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Transporte), a filial da Braspress de Petrolina 
(PE) realizou, no dia 16 de agosto passado, o curso 
“Qualidade no atendimento e produtividade na 
prestação de serviços”. O evento contou com a presença 
de 13 colaboradores.

Para Jedias Jordão, Gerente da filial, a iniciativa foi 

Um grupo de 38 alunos da PUC (Pontifícia 
Universidade Católica) esteve na filial de Belo Horizonte 
(MG) para uma visita técnica. Na mesma turma estavam 
alunos dos cursos de Gestão Financeira e Logística. 

Liderado pela professora Vânia Simões, o grupo foi 
recebido pelo Gerente Regional de Minas Gerais, Marcello 
Figueiredo, e conheceu as instalações da filial, no dia 14 
de novembro passado.

Estavam presentes na visita Ana Carolina Pereira, 
Bruna Ferreira da Costa, Bruno Fernando Reis, Bruno de 
Medeiros Gregório, Camila de Amorim Coelho, Camila 
Karine dos Santos, Carlos Junio Mendes, Carlos Lázaro 
Moreira, Daniel Paulino Nogueira, Diego Soares dos 
Santos, Edylaine Aline Souza, Gilberto de Melo Ferreira, 
Hernane Rodrigues de Paula, José Miranda Santos Júnior, 
Junio Correia Pereira, Karen Stefani Valeriano, Laís 
Cristina Mendes, Leonardo José da Silva, Lucas Valério 
dos Santos, Luciano Batista Sacramento, Lucyanna Vieira 
de Freitas, Marcelo Alexandre Gomes, Marcos Vinícius 
Ribeiro, Mateus de Oliveira Silva, Mateus Gomes da 
Silva, Mateus Henrique Ribeiro, Nelson Alves da Silva, 
Paulo Henrique Meireles, Pedro Augusto Parreiras, 

de grande importância ao oferecer mais conhecimento 
à equipe, nas demandas de atendimento e operação.

“O curso foi muito relevante ao nosso dia a dia na 
Organização, já que o SEST/SENAT conhece tanto a 
realidade quanto as necessidades de uma empresa de 
transportes. Por esse motivo, a didática foi excelente e os 
colaboradores ainda tiveram a oportunidade de esclarecer 
dúvidas e trocar experiências”, afirmou o Gerente. 

Priscila Andrade Santiago, Rafael Pereira Duarte, Rafaela 
Souza dos Reis, Raissa Nagy, Raphael Jonathas Mendes, 
Roberta Kellen Gonçalves, Rodrigo Ferreira Santana, 
Thiago Augusto Lopes e Yuri Nowak Ribeiro.

Filial da Braspress de Petrolina (PE) promove
treinamento a seus colaboradores

Alunos da PUC visitam filial de Belo Horizonte (MG)

Filial da Braspress de Belo Horizonte abriu as portas para os alunos da 
PUC (Pontifícia Universidade Católica), em 14 de novembro passado

Colaboradores da filial de Petrolina (PE) receberam 
treinamento da Braspress em parceria com o SEST/SENAT
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O Diretor Presidente da Braspress, Urubatan 
Helou, e o Presidente do SETCESP (Sindicato das 
Empresas de Transporte de Cargas de São Paulo 
e Região) e Diretor de Desenvolvimento e Novos 
Negócios da Braspress, Tayguara Helou, receberam 
o Secretário Municipal de Transportes de Guarulhos, 
Giuliano Locanto, para uma proveitosa conversa sobre 
a infraestrutura da cidade, no dia 28 de setembro 
passado.

Francisco Augusto da Silva Santos, Assistente 
Operacional da filial de Aracaju (SE), conquistou o 
segundo lugar na corrida de 10 km organizada pelo 
SEST-SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Transporte), no dia 11 de 
novembro passado. 

Francisco, que ficou em terceiro lugar na corrida 
do ano passado, declarou ser muito gratificante 
representar a Braspress em eventos esportivos. 

Diretoria recebe o Secretário de
Transportes de Guarulhos

Colaborador de Aracaju fica em 2.º lugar em corrida

Tayguara Helou, Presidente do SETCESP (Sindicato das Empresas de 
Transporte de Cargas de São Paulo e Região)

Colaborador Francisco Augusto da Silva Santos representou a 
Braspress em corrida no dia 11 de novembro passado

A filial da Braspress de Três Lagoas (MS) recebeu 
alunos do curso Técnico em Logística da UFMS 
(Universidade Federal do Mato Grosso do Sul). Carolina 
Lopes de Toledo Alves, Felipe Yudi Sinzato, Maísa 
Fernandes Rossetto e Thaynara da Silva Pereira Pinto 
foram recebidos por Claudio Passarelli, Gerente da filial, 
em 16 de outubro passado

A Braspress recebeu a ilustre visita de Luiz Carlos 
Mendonça de Barros, ex-presidente do BNDES 
(Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social) e ex-ministro das Comunicações. Urubatan 
Helou, Diretor Presidente da Braspress, o recebeu e o 
acompanhou por uma caminhada pelas instalações do 
Planeta Azul, em Guarulhos (SP). A visita aconteceu 
no dia 26 de setembro passado.  

Alunos visitam filial de Três Lagoas (MS)

Sr. Luiz Carlos Mendonça de Barros visita o Planeta Azul

O Gerente da filial, Claudio Passarelli, recepcionou os alunos da UFMS 
(Universidade Federal do Mato Grosso do Sul)

O Diretor Presidente da Braspress, Urubatan Helou, ao lado de Luiz 
Carlos Mendonça de Barros, em 26 de setembro passado
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Acompanhado de Diretores da Companhia, Urubatan 
Helou, Diretor Presidente da Braspress, visitou Dr. 
Mágino Alves Barbosa Filho, Secretário de Segurança 
Pública de São Paulo. A visita ao Secretário aconteceu no 
dia 21 de setembro passado, no CICCR (Centro Integrado 
de Comando e Controle Regional), órgão administrado 
pela Secretaria de Segurança Pública e pela Secretaria de 
Planejamento e Gestão do Estado de São Paulo. 

A reunião também contou com as seguintes presenças: 
Milton Petri, Diretor Vice-Presidente; Luiz Carlos Lopes, 
Diretor de Operações; Tayguara Helou, Diretor de 
Desenvolvimento e Novos Negócios; Coronel Antonio 
Marin, Gerente Nacional de Gerenciamento de Riscos; 
Roveraldo Bichara Battaglini, Coordenador do CICC 
(Centro Integrado de Comando e Controle); Coronel 

Uma equipe de 12 colaboradores da Braspress 
realizou treinamento técnico nas instalações da 
fabricante de componentes para motores Mahle Metal 
Leve. Os colaboradores, atuantes na área responsável 
pela frota da Companhia, puderam aprimorar 
seus conhecimentos em mecânica de motores. O 
treinamento aconteceu em Jundiaí (SP), nos dias 26 e 
27 de outubro passado.

Participaram do treinamento: Alexandre Freitas, 
Francisco de Assis Cunha, Gilvan Elpídio da Silva, 
Jonatan Nunes Silva, Lenon Santos, Luis Carlos 
Marciano Junior, Luiz Carlos de Mattos Maia, Marcelo 
Vidal, Ronaldo Matos dos Santos, Severino Vieira de 
Souza, Tiago de Lima Ferreira e Vilson Souza. O grupo 
foi orientado pelo instrutor José Carlos Lopes Aires da 
Mahle Metal Leve.

Joselito Sarmento de Oliveira Júnior, Chefe da Assessoria 
Policial Militar da Secretaria de Segurança Pública; 
Coronel Nivaldo Cesar Restivo, Comandante-Geral da 
Polícia Militar; Sérgio Turra Sobrane, Secretário Adjunto 
da Segurança Pública; Coronel Mauro Cézar Ricciarelli, 
Subcomandante da Polícia Militar; Coronel Gilberto 
Tardochi da Silva, adido ao Estado-Maior Especial da 
Polícia Militar, e Larissa Riskowsky Bentes, Chefe de 
Gabinete da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. 

Na ocasião, a comitiva levou várias sugestões do setor 
para o combate ao roubo de cargas. Depois da reunião, 
a comitiva foi recepcionada com almoço na sede do 
Regimento Nove de Julho da Polícia Militar Montada, 
onde, na chegada, em deferência do Dr. Mágino, o grupo 
recebeu a continência da tropa, quando da revista. 

Urubatan Helou e comitiva visitam Secretário de 
Segurança Pública do Estado de São Paulo

Colaboradores da Braspress realizam treinamento técnico

Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress, liderou comitiva em visita ao Dr. Mágino Alves Barbosa Filho, Secretário de Segurança 
Pública do Estado de São Paulo, em 21 de setembro passado, quando estiveram presentes a cúpula da Polícia Militar

Profissionais da frota receberam treinamento entre os dias 26 e 27 de 
outubro passado
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A Braspress realizou treinamento da equipe da 
brigada de incêndio nas instalações do Planeta Azul, em 
Guarulhos (SP). O treinamento foi organizado pelo SESMT 
((Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho), visando orientar e reciclar os 120 
colaboradores participantes. Divididos em quatro grupos, 
os colaboradores receberam treinamento nos dias 14, 19, 20 
e 21 de dezembro passado.

Em concordância com as normas de segurança, o 
treinamento teve carga horária de oito horas em etapas 
teórica e prática. Jonas Soares de Almeida, Bombeiro Militar, 
foi o instrutor do treinamento. Os colaboradores receberam 
instruções sobre a organização da brigada e suas funções. 
O grande destaque do treinamento ficou para prevenção e 

A filial da Braspress de Londrina (PR) organizou 
um evento para celebrar as conquistas do último ano. 
Os colaboradores da filial fizeram uma homenagem 
ao Diretor Presidente da Braspress. Com os lacres das 
carretas descarregadas durante 2017, os colaboradores 
fizeram uma árvore que simboliza a Companhia. 
Urubatan Helou é a raiz, a base forte e estável, seguida por 
tronco e galhos que representam todos os colaboradores 
da Braspress – no caso de Londrina, a Gerente Letícia 
Barbosa e sua equipe. A confraternização da filial de 
Londrina aconteceu em 13 de janeiro passado. 

combate a incêndios, evacuação de ambientes, manuseio de 
equipamentos de segurança e primeiros socorros. 

Treinamento da brigada de incêndio no Planeta Azul

Colaboradores de Londrina fazem homenagem a 
Urubatan Helou e Letícia Barbosa

Brigada de incêndio: treinamentos prático e teórico mobilizaram 
diversos setores do Planeta Azul, em Guarulhos (SP)

Homenagem dos colaboradores da filial de Londrina (PR) aconteceu 
em 13 de janeiro passado

José Nailton Xavier Vieira (Eletricista), Roberto da 
Silva Teixeira (Eletricista), Fábio de Souza Nascimento 
(Mecânico), Ricardo Kimura (Supervisor de Frota), 
Dyego Bezerra da Silva (Gerente de Manutenção de 
Frota), Francisco Wilson Gomes de Brito (Mecânico), 
Luís Carlos Marciano Júnior (Encarregado de 
Almoxarifado), Robson Pereira Santana Abade 
(Inspetor de Frota) e Vilson Souza (Supervisor de 
Frota) integraram a equipe de nove colaboradores que 
conheceram a fábrica da montadora alemã Mercedes-
Benz em São Bernardo do Campo (SP), no dia 9 de 
outubro passado. 

Também estiveram presentes Odair Camatta 
(Representante Mercedes-Benz), José Ignácio de 
Vazzi (Gerente do Grupo De Nigris) e Daniel Silveira 
(Consultor de Vendas Mercedes-Benz).

Colaboradores visitam Mercedes-Benz

Colaboradores da Braspress conheceram as instalações da Mercedes-
Benz, em São Bernardo do Campo (SP)
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Tayguara Helou, Presidente do SETCESP (Sindicato 
das Empresas de Transporte de Carga de São Paulo e 
Região) e Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios 
da Braspress, se reuniu com equipe da Secretaria de 
Segurança Pública do Estado de São Paulo no Planeta 
Azul, em 13 de novembro passado.

Além de Tayguara Helou, participaram da 
reunião: Coronel Antonio Marin, Gerente Nacional 
de Gerenciamento de Riscos da Braspress; Fernando 
Zingler, Diretor do IPTC (Instituto Paulista do Transporte 
de Cargas); Capitão Fábio Gonçalves Gouveia Miloco, 
da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São 
Paulo; Coronel Paulo Roberto de Souza, Assessor de 
Segurança do SETCESP; Capitão Ronaldo de Oliveira 
e Silva, Coordenador de Tecnologia da Informação e 
Comunicações da Secretaria de Segurança Pública; 
Isabela Varela, Coordenadora do Projeto Detecta da 

A Braspress colaborou com a confecção de brindes 
distribuídos durante a SIPAT (Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho), que aconteceu 
nas instalações da Stanley Black&Decker, em Uberaba 
(MG). Os participantes receberam um estojo porta 
óculos.

A programação da semana contou com palestras 
sobre qualidade de vida e meio ambiente, concurso 
cultural e visita monitorada à empresa de ferramentas, 
entre os dias 4 e 9 de dezembro passado.

PRODESP (Companhia de Processamento de Dados do 
Estado de São Paulo), e Major Luiz Fernando Alves, da 
Assessoria Policial Militar da Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de São Paulo.

Reunião com representantes da
Secretaria de Segurança Pública

Braspress colabora com a Black&Decker

Tayguara Helou, Presidente do SETCESP (Sindicato das Empresas 
de Transporte de Carga de São Paulo e Região) e Diretor de 
Desenvolvimento e Novos Negócios da Braspress, recebeu comitiva da 
Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo

Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT) da 
Stanley Black&Decker contou com apoio da Braspress

Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress, 
foi homenageado durante o 10.º Encontro Nacional 
COMJOVEM - Comissão de Jovens Empresários e Executivos 
- que aconteceu entre os dias 09 e 12 de novembro passado, 
no Guarujá (SP). No evento, a Coordenação Nacional da 
COMJOVEM rendeu homenagens aos principais nomes 
que ajudaram em sua formalização em nível nacional, entre 
os quais Urubatan Helou. No discurso de agradecimento, 
ele falou: “Feliz foi o momento em que o Chico (Francisco 
Pelucio) levou a ideia de criar a COMJOVEM Nacional ao 
Flávio. Essa geração vai transformar o setor”. 

Comissão de Jovens Empresários homenageia
Urubatan Helou por seu legado

Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress, recebeu o prêmio 
durante o 10º Encontro Nacional COMJOVEM, no Guarujá (SP)



BRASPRESS NEWS52

PREMIAÇÃO

vem passando”, declarou Giuseppe Lumare Júnior.
Segundo o Diretor Comercial, obter o reconhecimento 

é motivo de grande comemoração para a Braspress.
“Vibramos com este importante reconhecimento, 

que nos dá cada vez mais a convicção de que a estratégia 
adotada pela Organização está colhendo os frutos.

A essência da qualidade dos serviços da Braspress traz 
este reconhecimento por parte dos maiores interessados: 
nossos clientes. Zelando sempre pela excelência, 
colocamos nossa empresa em posição de destaque junto 
ao exigente mercado gaúcho”, finalizou ele.

Com o objetivo de destacar fornecedores, imprensa e 
prestadores de serviços pelo desenvolvimento, qualidade 
e assistência técnica ao comércio varejista brasileiro, a 
votação foi realizada por pesquisa com os associados das 
CDLs (Câmaras de Dirigentes Lojistas) do Rio Grande 
do Sul. 

G iuseppe Lumare Júnior, Diretor Comercial da 
Braspress, representou a Companhia na 29º 
edição do Prêmio Mérito Lojista, quando a 

Organizou foi premiada na categoria Serviços - segmento 
Transportadora Nacional.

A solenidade, iniciativa da FCDL-RS (Federação das 
Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul), foi 
realizada no Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael, 
em Porto Alegre (RS), no dia 13 de dezembro passado.

“Recebemos o Prêmio Mérito Lojista pelo quarto 
ano consecutivo. Isso mostra que nossos clientes 
estão reconhecendo os constantes esforços que temos 
realizado para aprimorar nossos serviços.

A Braspress está no Rio Grande do Sul desde 1985, 
e possuímos nove filiais espalhadas pelo Estado. A 
Organização investiu bastante na região, e temos tido 
bastante retorno, mesmo com a crise pela qual o País 

Pelo quarto ano consecutivo,
Braspress recebe Prêmio Mérito Lojista

Pepe, Diretor Comercial da Braspress; Cezar Fritsch, Gerente Regional do Rio Grande do Sul e Luciana Leite, Supervisora Comercial da filial 
de Porto Alegre, da esquerda para a direita
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PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA A GESTÃO EFICIENTE DE COMBUSTÍVEL 

Consulte a Gilbarco Veeder-Root e saiba 
como aumentar sua lucratividade!

Bombas Industriais
Eletrônicas e Mecânica

Prime e Atena Red Jacket

Bomba Submersa

Prime LH Arla

Dispenser Industrial

Sistema de medição e 
monitoramento ambiental Controle de frotas Medidor de linha eletrônico

Islander Plus EMR3 TLS-4B, Sonda e Sensores

 /gilbarco.veeder.root.br /Gilbarco Veeder-Root Brasil/www .gilbarco.com.br /GVR_brasil /company/gilbarco-veeder-root-do-brasil
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PALESTRA

Atolerância no trânsito foi o tema da palestra 
promovida pela Braspress por ocasião da Semana 
Nacional do Trânsito. O evento, que contou com 

a presença de 70 motoristas da Companhia, foi conduzido 
pelo SEST/SENAT (Serviço Social do Transporte e 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte), em 
28 de setembro passado no Auditório do Planeta Azul, em 
Guarulhos (SP).

O objetivo da campanha foi o de orientar e conscientizar 
os motoristas sobre a importância da tolerância como 
agente de boa convivência entre pedestres, ciclistas e 
motociclistas, promovendo ações pacíficas e a segurança 
de todos no trânsito.

Segundo dados da OMS (Organização Mundial da 
Saúde), 90% dos acidentes são causados pela falta de 
tolerância no trânsito. No Brasil, a prova de que temos um 
trânsito violento vem acompanhada de números alarmantes.

O País registrou 60 mil acidentes com vítimas fatais e 
400 mil com algum tipo de sequela, segundo o Observatório 
Nacional de Segurança Viária. Os números comprovam 
que imprudência e falta de educação no trânsito podem 
ocasionar perdas irreparáveis. 

A Braspress contribui para transformar essa 
triste realidade. Os motoristas da Companhia contam 
com treinamento específico, simulador e centro de 
atendimento médico e psicológico. Além dessa estrutura, 
a Braspress investe em campanhas de conscientização de 
grande relevância social.

A Semana Nacional do Trânsito, que acontece todos os 
anos no mês de setembro, vai de encontro às necessidades 
de se debaterem maneiras positivas de fazer do trânsito um 
ambiente seguro para todos e, também, mostrar as atitudes 
capazes de gerar mudanças. 

De conteúdo bastante amplo, a palestra abordou 
questões importantes de maneira simples e objetiva. O 
instrutor Márcio Simões, do SEST/SENAT, falou sobre a 
importância da campanha, ilustrou suas afirmações com 
dados oficiais e motivou os ouvintes a prosseguirem com 
boas práticas no trânsito. 

“Estamos promovendo uma reflexão aos motoristas 
para que mudem de atitude ao volante, porque no Brasil 
muita gente tem morrido no trânsito”, explicou Simões. 
Mudança foi uma palavra bastante citada durante a palestra. 
Os indicadores revelam que a mudança de atitude se faz 
necessária para reduzir o número de vítimas fatais. 

Um verdadeiro efeito em cadeia é responsável por 
gerar tolerância no trânsito. Tudo começa com a reflexão 
do motorista que resulta em mudança de pensamento 
e atitude. Mudando de atitude, o motorista respeita a 
sinalização, os limites, os demais condutores e a vida. O 
respeito gera tolerância, que, por sua vez, torna o trânsito 
mais seguro.

É uma cadeia simples, inteiramente interligada e cheia 
de benefícios. A palestra realizada pela Braspress deu aos 
motoristas a oportunidade de lembrarem os conceitos e 
saírem motivados a seguirem viagem em segurança. 

Braspress realiza palestra para 
incentivar a tolerância no trânsito

Abertura da campanha Tolerância no Trânsito no Planeta Azul, em Guarulhos (SP)
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Para Simões, tolerância significa paciência concentrada. 
“Não basta ter paciência; precisa haver concentração e 
atenção no trânsito”, explicou. O instrutor falou também 
que, para exercitar a tolerância, o motorista precisa se 
conhecer e ter atitudes positivas.

O trânsito é um espaço coletivo que exige muito do 
condutor, fazendo-o responsável por si mesmo e por outros 
condutores. “Há muita gente dizendo que o outro motorista 
é ruim, mas é preciso perdoar as falhas que os outros 
cometem”, falou Márcio. 

É necessário incentivar o motorista a se colocar no lugar 
do outro para ponderar seus impulsos no trânsito. Essa é 
a empatia colocada em prática. Acontece que perdoar as 
falhas não significa passar por cima da lei. “É importante 
que o motorista reflita sobre a lei, porque devemos arcar 
com as consequências”, afirmou.

Qualquer descumprimento à lei pode e deve ser 
comunicado às autoridades. Simões exemplificou bem essa 
questão: “O Artigo 1º, parágrafo 5º, do Código Brasileiro de 
Trânsito, diz que nossas ações devem ser em prol da vida”. O 
motorista que for flagrado colocando sua vida e a dos outros 
em risco comente crime e será penalizado por isso.

Segundo o Artigo 29, parágrafo 2º, do Código Brasileiro 
de Trânsito, o veículo maior tem responsabilidade sobre 
o menor. A campanha Tolerância no Trânsito impactou 
positivamente a vida de motoristas de veículos de grande 
porte, que vão seguir com atitudes positivas e gerar 
segurança a todos. 

      O motorista deve ter a consciência de que representa 
uma vida ligada a tantas outras – não apenas as pessoas nas 
ruas ou estradas, mas aquelas que estão em casa à sua espera.   

Quando um motorista se envolve em um acidente, que pode 
ser fatal, a família também tem sequelas emocionais, mesmo 
sem estar envolvida.

Existe ainda a questão dos familiares dos motoristas que 
estão no trânsito e podem sofrer com a falta de tolerância. 
“Todos têm grandes responsabilidades ao sair daqui, pois 
nossos parentes também estão no trânsito e precisam ficar 
bem”, falou Simões.

Márcio deu continuidade à palestra falando sobre a 
importância dos motoristas atuarem como multiplicadores, 
compartilhando a mudança de pensamento e atitude com 
o maior número possível de pessoas. Como principais 
“alvos” desse compartilhamento estão colegas de trabalho e, 
principalmente, familiares. 

Falar sobre o tema é relevante, porém agir corretamente 
é o melhor dos exemplos, como explicou Simões durante a 
palestra: “A maior liderança que existe é aquela feita com 
exemplos, mas não adianta saber conduzir bem um veículo 
sem orientar filhos e parentes a fazerem o mesmo”.

Durante a palestra, os motoristas da Braspress receberam 
muitas informações e também muita motivação. “Vocês 
estão em uma grande empresa, que se preocupa; vocês são 
incentivados e têm treinamentos constantemente”, elogiou 
Simões, que prosseguiu: “É por treinamentos e palestras 
como esta que nos aperfeiçoamos”. 

O instrutor deixou uma mensagem a orientar os 
motoristas: eduquem-se com coisas boas, respeitem a 
sinalização de trânsito, mantenham distância do veículo 
à frente, descansem na hora certa e sejam prudentes e 
conscientes da imensa responsabilidade que carregam”, 
finalizou Simões. 

55

Tolerância todos os dias

Márcio Simões do SEST/SENAT falou 
sobre tolerância e valorização da vida

BRASPRESS NEWS
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ARTIGO

A   o completar 40 anos de Advocacia, exercida 
em sua plenitude, ME PERGUNTO se ainda 
sinto ORGULHO DE SER ADVOGADO, e a 

resposta vem de imediato: SIM. Envolto nessa reflexão, 
neste momento me veio à mente – porque é impossível 
esquecer – parte do Julgamento do Supremo Tribunal 
Federal (STF) sob a Presidência do Ministro Ribeiro 
da Costa, publicado no Diário da Justiça da União de 
12.12.1963:

“SÓ UMA LUZ NESTA SOMBRA, NESTA 
TREVA, BRILHA INTENSA NO SEIO DOS 
AUTOS. É A VOZ DA DEFESA CANDENTE DO 
ADVOGADO, A SUA LÓGICA, A SUA DEDICAÇÃO, 
O SEU CABEDAL DE ESTUDO, DE ANÁLISE E 
DE DIALÉTICA. ONDE FOR AUSENTE A SUA 
PALAVRA, NÃO HAVERÁ JUSTIÇA, NEM LEI, 
NEM LIBERDADE, NEM HONRA, NEM VIDA”

Disse certa vez Robert H, Hackson Ministro da 
Suprema Corte dos Estados Unidos:

“QUALQUER QUE SEJA A NATUREZA DA 
SOCIEDADE, A VIDA DOS INDIVÍDUOS É MAIS 
GARANTIDA E MAIS ESPERANÇOSA PORQUE 
HÁ ADVOGADOS FIÉIS À SUA PROFISSÃO”

Após os 40 anos de exercício da profissão, devo afirmar 
que o Advogado é um técnico conhecedor da ordem jurídica, 
mas isso não basta: se não agregar o valor ético, há uma luta 
incessante, buscando o encontro da verdadeira justiça.

Na faculdade e no passar dos anos de vida, sabemos 
que o Direito é a ciência das normas que regulam as 
relações entre os indivíduos na sociedade. Quando 
essas relações não funcionam bem, entra o trabalho 
do Advogado.

Tudo isso para dizer que o Advogado é um ser humano 
que vive pelo Direito, sempre imbuído do espírito de 
justiça. Não se pode esquecer que os magistrados são 
falíveis. Por isso, é necessário ser perseverante, paciente 
e humilde, mas também destemido, para ter coragem 
de enfrentar as dificuldades de sofrer derrotas sem 
se acovardar ou desistir de sua convicção e continuar 
lutando pelo ideal de justiça.

 Dia 11 de Agosto é a data da lei de criação dos cursos 
jurídicos no Brasil e TAMBÉM É O DIA DO ADVOGADO, 
razão pela qual RENDO minhas homenagens aos 
combativos colegas e companheiros de trabalho (com 
o orgulho de ter meu filho Reinaldo seguindo meus 
passos) e que pensam como eu em reforçar a opinião para 
influenciar a melhora legislativa e persistir na luta numa 
linda missão na administração da justiça.

Também agradeço a cada cliente a confiança 
depositada em meu trabalho. Sempre digo que espero 
jamais decepcionar, porque saberei lutar bravamente 
pelo melhor resultado.

 
Respeitosamente,

R E F L E X Ã O

Dr. José Rena e Dr. Reinaldo Rena: tradição e excelência no exercício da função

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. José Rena
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CINE BRASPRESS

ABraspress abriu as portas do Planeta Azul, em 
Guarulhos (SP) para receber crianças de todas 
as idades para um dia de diversão e alegria. Uma 

das datas mais aguardadas do ano não foi deixada para 
trás e ganhou uma programação especial. 

Uma sessão de cinema foi planejada para a 
comemoração ao Dia das Crianças. A garotada foi 
convidada a participar do Cine Braspress, projeto que teve 
início em junho passado e trouxe filmes com histórias que 
inspiram e motivam os colaboradores. 

Às vésperas do Dia das Crianças, o projeto foi 
especialmente dedicado aos pequenos. A programação 
contou também com uma visita monitorada pelas 
instalações da Companhia, em 10 de outubro passado.

Bianca Alves, de 12 anos, falou que estava animada 
com a experiência de conhecer o Planeta Azul: “Espero 
que seja um dia muito legal e que eu possa conhecer a 
Braspress. É legal ver o lugar onde minha mãe trabalha”, 
contou, entusiasmada. 

O evento teve a finalidade de proporcionar 
entretenimento às crianças sem deixar de ser didático. 
Elas puderam conhecer o maior SORTER (Sistema 
Automatizado de Distribuição de Encomendas) do 
Hemisfério Sul e da América Latina e descobriram como 
o equipamento funciona e ficaram impressionadas com a 
sua grandeza e rapidez.

O roteiro da visita passou também pelo Memorial, 
onde estão expostos veículos que fizeram história na 
Braspress, como o caminhão nº 1. Caio Sales Mendes, de 
10 anos, falou que gostou muito de conhecer o espaço e 
elogiou: “Vi os caminhões e gostei muito. Achei legal, é 
muito colorido aqui”. 

Essa esfera de encantamento envolveu todo o Planeta 
Azul. O auditório, localizado na Matriz da Braspress, em 
Guarulhos, contou com a presença de 84 participantes, 
entre crianças e adultos. A sessão de cinema teve direto a 
pipoca e refrigerante.

A Braspress se preocupa com o bem-estar e o 
aprendizado dos pequenos. Isso foi demonstrado na 
escolha da animação Divertida Mente, coprodução da 
Pixar e dos Estúdios Disney que enfatiza os aspectos 
neuropsicológicos que as emoções despertam, em especial 
nas crianças. 

Riley Andersen, de 11 anos, é a personagem principal 
da animação. Ela passa por um turbilhão de emoções 
após mudar de cidade com seus pais. O desenho aborda 
como essas emoções interagem entre si e interferem no 
estado psicológico da personagem.

A pequena Riley tem como parceiros inseparáveis Big 
Bong, seu amigo imaginário, e suas próprias emoções: 
Alegria, Tristeza, Medo, Raiva e Nojinho. 

De maneira simples, leve e divertida, como o próprio 
título sugere, o filme aborda um tema importante e 
conduz crianças e adultos a uma reflexão. Falando em 
adultos, os responsáveis puderam acompanhar a sessão 
com as crianças, captando a mesma mensagem. 

Victória Sales Almeida, de 12 anos, contou como 
interpretou o filme: “Entendi que o filme fala que os 
sentimentos vivem dentro da gente e são nossos amigos”. 
Ela revelou a parte que mais gostou: “Quando Big Bong 
salvou a Alegria de ser mandada para o lixo e, assim, 
salvou a Riley também”.

Braspress: diversão e aprendizado no 
Dia das Crianças

Cine Braspress em comemoração ao Dia das Crianças

Crianças e colaboradores na visita ao SORTER - Sistema Automatizado 
de Distribuição de Encomendas
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PERFIL

1) Dimensões  da filial:
a) Área total:  33.000 m²
b) Área construída: 12.060 m²
c) Área do terminal:  5.560 m² 
d) Número de docas:  76

2) Abrangência da filial:  300 km² 
3) Número de cidades atendidas:  47 

CRICIÚMA (SC)

CURITIBA (PR)

4) Número de colaboradores:  134
5) Quantidade de frota:  50 veículos 
6) Início das atividades:  01/11/1977
7) Ranking de faturamento:  5ª colocação 
8) População da cidade: 1.752.000 habitantes 
9) Clientes atendidos: 3.385

1) Dimensões  da filial:
a) Área total: 7.200 m²
b) Área construída: 1.680 m²
c) Área do terminal: 1.200 m²
d) Número de docas:  24

2) Abrangência da filial:  115 km²
3) Número de cidades atendidas:  55

4) Número de colaboradores:  25
5) Quantidade de frota:  15 veículos
6) Início das atividades:  21/07/2005
7) Ranking de faturamento: 19ª colocação 
8) População da cidade: 211.369 habitantes
9) Clientes atendidos: 918
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DIVINÓPOLIS (MG)

FEIRA DE SANTANA (BA)

1) Dimensões  da filial:
a) Área total: 3.000 m²  
b) Área construída: 1.613 m² 
c) Área do terminal: 1.200 m² 
d) Número de docas: 05

2) Abrangência da filial: 161 km² 
3) Número de cidades atendidas: 78

4) Número de colaboradores: 22
5) Quantidade de frota: 11 veículos
6) Início das atividades: 29/06/2006 
7) Ranking de faturamento: 39ª colocação
8) População da cidade: 213.016 habitantes 
9) Clientes atendidos: 883  

1) Dimensões  da filial:
a) Área total: 50.000m²
b) Área construída: 4.300m² 
c) Área do terminal: 2.500m²
d) Número de docas: 20

2) Abrangência da filial: 288 km²
3) Número de cidades atendidas: 412 

4) Número de colaboradores: 63
5) Quantidade de frota: 30  veículos
6) Início das atividades: 31/03/2004
7) Ranking de faturamento: 48ª colocação
8) População da cidade: 627.000 habitantes 
9) Clientes atendidos: 1.466 
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BALANÇO

Gildácio Franco Sarmento
Regional do Nordeste

Prosseguindo com a série sobre o balanço das 
regionais da Braspress, destacamos nesta edição 
Gildácio Franco Sarmento, Regional do Nordeste.

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

Gildácio Franco Sarmento: Iniciei minha trajetória na 
Braspress em julho de 2009 como vendedor em Recife 
(PE), onde permaneci na função por um período de oito 
meses. Em junho de 2010, fui convidado a gerenciar uma 
nova unidade na cidade de Caruaru (PE), onde fiquei 
até junho de 2014. Tal experiência me levou a um novo 
desafio: dessa vez, fui convidado pelo então Regional 
Sr. Waldir Gerardi para gerenciar a filial de Recife, onde 
permaneci no cargo até abril de 2017, quando a Diretoria 
me confiou a Regional Nordeste. Diante do novo cargo e 
muito feliz pela confiança de nossos Diretores, comecei 
a aprimorar e compartilhar minhas experiências com as 
filiais e seus respectivos gestores.

Além da unidade de Recife, a Regional abrange ainda as 
seguintes filiais: Petrolina e Caruaru (PE), Natal (RN), João 
Pessoa e Campina Grande (PB) e Maceió (AL). Com a ajuda 

dos nossos gerentes, comandamos um quadro funcional de 
288 colaboradores diretos e mais 150 indiretos.

Gildácio Franco Sarmento, Gerente Regional do Nordeste

A filial de Recife (PE) conta com 142 colaboradores
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Hoje, após nove meses à frente da Regional, continuo 
trabalhando duro e sempre procurando fazer o melhor, 
porém isso não seria possível não fosse a compreensão 
e a ajuda dos colaboradores e dos Diretores: Luiz 
Carlos, Pepe, Giuseppe e, claro, o Sr. Urubatan, nosso 
Diretor Presidente, a quem agradeço imensamente a 
oportunidade. Agradeço também à minha família, que 
sempre esteve do meu lado me dando força.

BRASPRESS NEWS:  Como avalia a 
performance de sua Regional?

Gildácio Franco Sarmento: Podemos considerar um 
bom desempenho, com resultados positivos, apesar 
do curto período à frente da Regional, levando em 
consideração o período de 2016-2017.

Temos um cenário de entregas e coletas com 95% de 
eficácia e conseguimos reduzir alguns custos e melhorar 
terminais. Temos ainda em andamento alguns projetos 
que estão sendo executados. O cenário para 2018 é 
promissor: estamos apostando em uma participação 
ainda maior nos mercados local e nacional.

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

Gildácio Franco Sarmento: Considero positiva 
a gestão. Não foi uma tarefa fácil, mas com muita 
perseverança, dedicação e foco nos objetivos, 
conseguimos em pouco tempo crescer na região.

Se compararmos o ano de 2016 com o de 2017, 
verificamos aumentos de 6,47% em receita e de 2,47% 
em emissões, demonstrando que estamos no caminho 
certo.

BRASPRESS NEWS:  Quais os principais 
desafios que sua equipe tem de enfrentar?

Gildácio Franco Sarmento: Os desafios são 
constantes. O mercado exige cada vez mais do nosso 
segmento, porém somos uma equipe dedicada e com 
um único objetivo: atender bem aos nossos clientes.

De forma geral, com o nosso pessoal focado, os 
desafios são superados.

Cristiane Moreira é Gerente da filial da Braspress de Campina 
Grande (PB)

Área externa e docas da filial de Campina Grande (PB)
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BRASPRESS NEWS: De que maneira 
coordena seu time de colaboradores?

Gildácio Franco Sarmento: Um bom resultado 
depende de todos, e de uma forma clara tentamos levar 
aos colaboradores as necessidades de nossa Companhia, 
trazendo segurança, fazendo acontecer as tomadas 
de decisões, desafiando a equipe a pensar usando 
seu próprio conhecimento, para desafiar cada um a 
alcançar sempre mais objetivos positivos, fornecendo 
feedbacks, e reconhecendo o bom desempenho. Estamos 
sempre determinados e envolvidos na manutenção e 
na organização das tarefas. Uma equipe vencedora e 
com espírito coletivo se faz dia a dia, com incentivo e 
motivação.

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

Gildácio Franco Sarmento: Os valores e a filosofia 
da Organização devem ser do conhecimento de cada 
colaborador ao ser contratado. Eu, por exemplo, 
coordeno de perto o crescimento profissional de cada 
um, incentivo com as oportunidades que a Companhia 
oferece, seja no âmbito interno ou no externo. O 
respeito e a dedicação são valores que repassamos 
constantemente a todos, independentemente da posição 
de hierarquia. 

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

Gildácio Franco Sarmento: A família é o nosso 
porto seguro, porém estar perto de todos nem sempre 
é possível. Por isso, procuro aproveitar ao máximo os 
momentos junto com a minha família, pois tempo não é 
algo abundante para nós. Sabemos que temos um dever a 

cumprir. Agradeço a todos o apoio nesta jornada: filhos, 
esposa, mãe, tias, tios e irmãos, bem como meus amigos 
dentro e fora da Braspress, também grandes familiares – 
não de sangue, mas de coração.

José Vieira, Gerente da filial de Caruaru (PE) Filial de Caruaru (PE) vista da BR-104

Jedias Jordão é Gerente da filial de Petrolina (PE)
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BRASPRESS NEWS: Nos dias de folga, o que 
gosta de fazer?

Gildácio Franco Sarmento: Gosto muito de ficar em 
casa e de me reunir com a família, fazer churrasco e 
colocar a conversa em dia.

BRASPRESS NEWS: Quais são seus objetivos 
profissionais?

Gildácio Franco Sarmento: No momento, o meu foco é 
comprometimento. Procuro ser o mais assertivo possível em 
minhas decisões. Levando em consideração uma trajetória 
com tantos desafios profissionais, já me sinto realizado.

BRASPRESS NEWS:  O que a Braspress 
representa para você?

Gildácio Franco Sarmento: A Braspress representa 
um caminho para realização dos meus sonhos e objetivos, 
uma oportunidade de evoluir e crescer como profissional 
e ser humano.

BRASPRESS NEWS: Sobre a Regional, quais 
as perspectivas para 2018? Qual o balanço 
de 2017?

Gildácio Franco Sarmento: Para 2018, manter a 
confiança junto à sociedade, resolvendo problemas 

Jussara Queiroz é Gerente da filial de João Pessoa (PB)

Judiko Lima, Gerente da filial de Maceió (AL)  

Fachada da filial da Braspress de João Pessoa (PB)

Instalações da filial de Maceió (AL)
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Kalina Cordeiro, Gerente da filial de Natal (RN) Área externa das instalações da filial de Natal (RN)

importantes com nossas escolhas e ações estratégicas. 
Para isso, é importante engajarmos todo o nosso 
networking, sempre objetivando o crescimento.

Quanto a 2017, considero que foi um ano 
próspero e muito desafiador, de grandes conquistas e 
aprendizados.

BRASPRESS NEWS: Que mensagem deixa a 
seus colaboradores?

Gildácio Franco Sarmento: Agradeço a todos os 
colaboradores pelo sucesso da Regional, porque sem eles nada 
seria possível. Para 2018, esperamos maior crescimento de 
nossa participação no mercado, pois juntos somos mais fortes.
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ECOLOGIA

A   Braspress, através do Diretor Presidente 
Urubatan Helou, participa das discussões 
sobre ecologia e meio ambiente, mas sabe 

que a melhor maneira de alcançar bons resultados 
é fomentar ações efetivas de desenvolvimento 
sustentável.

Por isso, a Braspress resolveu produzir Arla 
(Agente Redutor Líquido Automotivo), iniciativa 
totalmente voltada à redução dos danos provocados 

por gases poluentes. Trata-se de um compromisso 
da Companhia com a atual e as futuras gerações.

Em sintonia com a pauta ambiental e na 
vanguarda do transporte de cargas, Urubatan 
Helou viabilizou um projeto com impacto positivo 
nas operações da Companhia e, principalmente, no 
meio ambiente.

Outro assunto de extrema relevância para 
Urubatan Helou: o desenvolvimento sustentável. 

Braspress e o meio ambiente (Arla)

Tanques produtores de Arla no Planeta Azul
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Como crescer e oferecer serviços de qualidade em todo o 
Brasil – e até fora dele – sem agredir o meio ambiente?

Inspirado por essa constante inquietação, 
o Diretor Presidente incentivou a pesquisa e a 
implantação de projetos que não agridem o meio 
ambiente. O mais recente deles possibilitou 
a fabricação do reagente automotivo Arla nas 
instalações da Companhia.

Segundo Urubatan Helou, a produção do reagente 
proporciona vários benefícios. “O primeiro – e mais 
importante – é o resultado ecológico e a garantia de 
que a Braspress utiliza um produto de qualidade”.

O Arla, que não é combustível nem aditivo, não 
prejudica o motor do caminhão nem aumenta a 
performance. Então, que função o Arla desempenha 
no mecanismo do veículo? 

O reagente reduz a emissão de óxido de 
nitrogênio na atmosfera. A queima de combustíveis 
automotivos e componentes químicos das indústrias 
é transformada neste e em outros gases tóxicos.

O óxido de nitrogênio – gás poluente e 
perigoso – está diretamente ligado à qualidade 
do ar que respiramos, à camada de ozônio e, 
consequentemente, às mudanças climáticas.

Assim, Urubatan Helou investiu na tecnologia 
que promove emissão zero de nitrogênio na 
atmosfera – e, portanto, não polui o meio ambiente 
e torna mais saudável o ar que respiramos. 

A composição do Arla é tão simples quanto sua 
função: 68% de água desmineralizada e 32,5% de 
ureia – dessa porcentagem deriva o nome técnico 
Arla 32. A desmineralização da água ocorre na mesma 
máquina responsável pela mistura. O processo 
consiste em retirar minerais e metais pesados.

O próximo passo é acrescentar ureia sintética 
à água desmineralizada. Essa etapa é feita 
manualmente por um colaborador treinado, o 
qual em seguida aciona a máquina que mistura os 
elementos por duas horas.

O processo resulta em um líquido ralo e de 
tonalidade esbranquiçada. O Arla é um reagente 
limpo, atóxico, não inflamável e seguro. Depois de 
pronto, segue para um enorme tanque de 10 mil litros.

A obrigatoriedade do uso do reagente começou 
na Europa e se estendeu para o Brasil. Hoje, o Arla 
é obrigatório para veículos com os novos motores 
Euro 5, com mais de 300 cavalos de potência. 

Até o início de 2017, a Braspress possuía 60 
veículos com esse sistema. Os investimentos em 

tecnologia também passam pela renovação da frota. 
Tal visão proporcionou a compra de 100 novos 
veículos com motor Euro 5 em julho passado.

Os caminhões da Braspress consomem cerca de 
1.500 litros de reagente por dia, totalizando, em 
média, 45 mil litros por mês. O Arla é colocado no 
tanque de combustível do veículo da mesma maneira 
que se coloca diesel. 

No mecanismo do caminhão, o Arla atua da 
seguinte forma: passa pelo catalisador, que filtra o 
reagente e a combustão do diesel, e em seguida é 
expelido pelo escapamento como um resíduo limpo 
de menor impacto ambiental.

Segundo medições da auditoria que faz a 
vistoria dos veículos, o nível de poluentes emitidos 
pelos caminhões da Braspress chega a zero com a 
utilização do Arla. 

É importante dizer que toda a frota passa por esse 
tipo de vistoria – mesmo os veículos incompatíveis 
com essa tecnologia. A preocupação com a ecologia 
é constante na Braspress. 

Ainda que recente, a legislação brasileira é dura 
ao configurar a não utilização do Arla como crime 
ambiental. Os caminhões passam por vistorias 
para comprovar o uso do reagente. Em caso de 
irregularidades, o responsável é penalizado. 

Para Urubatan Helou é uma satisfação agregar 
valor à Companhia e ao mesmo tempo respeitar o 
meio ambiente. “É um prazer imenso investir em 
desenvolvimento sustentável, pois a Braspress tem 
o compromisso de não agredir a natureza e sempre 
adotar as melhores práticas ambientais”, declarou.  

Mais uma vantagem de se fabricar o próprio 
Arla consiste na segurança de consumir um produto 
100% puro, sem aditivos que podem prejudicar o 
motor. “Existe falsificação nesse mercado também, 
e não queremos correr riscos”, garantiu Urubatan.

Idealizador da pesquisa e implantação do projeto, 
o Diretor Presidente falou ainda que a Companhia 
teve ganho econômico produzindo Arla no Planeta 
Azul, em Guarulhos (SP). “A Braspress produz Arla 
por R$ 0,60 o litro, enquanto nos postos o reagente 
pode chegar a R$ 3,00”.

A maior parte da frota que roda com motor 
Euro 5 está localizada na Matriz da Companhia. 
Nas filiais, o número é menor, porém os planos de 
expansão já estão em andamento visando a uma 
melhor qualidade do serviço em todo o território 
nacional. 
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A capital dos mineiros

Belo Horizonte (MG), a capital dos mineiros – ou 
simplesmente BH e Belô, como é chamada por 
seus moradores –, é uma metrópole multifacetada 

que abriga em suas curvas e montanhas pessoas vindas de 
todas as partes do mundo.

“Cidade hospitaleira” certamente é uma das definições 
para Belo Horizonte. Para seus habitantes, a jovem capital, 
que acabou de completar 120 anos, vai além das fronteiras 
territoriais: representa um sentimento. 

Cercada pela Serra do Curral, uma belíssima moldura 
natural, a cidade nasceu do pioneirismo mineiro de 
planejar uma nova capital durante a corrida pelo ouro 
no século XVIII, coordenada pelo bandeirante João Leite 
da Silva Ortiz, que, ao chegar à Serra de Congonhas, se 
deparou com as belas montanhas e paisagens do local, 
além de um clima propício para a agricultura. 

A partir daí, a cidade avançou todas as projeções de 
seus idealizadores e hoje se destaca como uma capital 
cosmopolita e em franco desenvolvimento. Prova disso é que 
Belo Horizonte está no nono lugar no ranking nacional de 
cidades com as melhores condições para abrir e desenvolver 
negócios, segundo pesquisa da Endeavor Brasil, organização 
de apoio ao empreendedorismo de alto impacto.

Belo Horizonte tem localização territorial privilegiada, 
pois está no centro do Estado e conta com a maior malha 
rodoviária a cortar o País, ligando todas as regiões. Com o 
crescimento da cidade, em 1973 passou a existir a RMBH 
(Região Metropolitana de Belo Horizonte), estabelecida 
por meio da Lei Complementar Federal n.º 14/1973, com 
outros 14 municípios próximos, entre os quais a cidade de 

Contagem, onde está instalada uma filial da Braspress.
A Organização, que atualmente funciona na Avenida 

César Augusto Faria Simões, 445, no Jardim Riacho das 
Pedras, está na região desde 1977, quando foi inaugurada 
a primeira filial da Companhia para atender a grandes 
clientes da época, como a Companhia Mannesmann, a 
Construtora Mendes Júnior e a Fiat Allis.

“Era o começo da Braspress. Fechei uma grande conta 
com a Fiat Allis, que precisava de uma empresa rápida 
para não deixar a linha de produção parada, pois comprava 
todos os componentes em São Paulo e montava tratores 
em Contagem. Foi um dos grandes negócios que fechei 
na vida. Nosso caminhão partia de São Paulo por volta 
das 22 horas e já de manhã estava no cliente entregando 
as encomendas”, relembrou Urubatan Helou, fundador 
e Diretor Presidente da Companhia, dizendo ainda que a 
avenida onde funciona a filial leva o nome de um antigo 
colaborador: César Simões, que muito colaborou para a 
grandeza da filial na região.

“Estamos nas proximidades dos corredores de acesso 
rápido à capital mineira e cidades da região metropolitana. 
Além disso, Belo Horizonte é de extrema importância para 
o negócio da Braspress”, explicou Bruno Ottoni, Gerente 
da Filial de Belo Horizonte.

Com área total de 42 mil m² divididos em três 
terminais, a Braspress na cidade conta atualmente com 150 
colaboradores diretos e mais 100 indiretos, além de cerca 
de 90 veículos entre próprios e de agregados.

A cada mês a unidade faz mais de 30 mil entregas, 
principalmente de produtos dos segmentos de calçados, 

Ludmila Soares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Belo Horizonte: cultura, gastronomia e negócios em um só lugar

Crédito: Nêssa Florêncio
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material de informática, confecções, editorial, farmacêutico, 
cosméticos e autopeças, entre outros. Devido ao alto 
índice de transporte realizado, com preços competitivos 
e alta qualidade do trabalho desenvolvido, a filial está em 
posição de destaque no ranking nacional de faturamento. 
“Estamos na nona posição nacional e acredito que vamos 
avançar ainda mais. Para 2018, espero um crescimento 
forte, melhor do que o registrado em 2017, com projeções 
acima de 15%”, finalizou o Gerente.

Belo Horizonte vem se destacando nos últimos tempos 
no setor tecnológico. A capital está em quarta posição no 
ranking das capitais que mais investem em tecnologia e 
inovação, sempre em busca de soluções inteligentes para 
melhorar a qualidade de vida da população, de acordo com 
o levantamento Connected Smart Cities, elaborado pela 
Urban Systems e divulgado pela revista Exame em 2017.

A pesquisa avalia a integração entre mobilidade, 
urbanismo, meio ambiente, energia, tecnologia/inovação, 
economia, educação, saúde, segurança, empreendedorismo 
e governança em mais de 500 cidades brasileiras, usando 
70 indicadores. 

Atualmente, a capital mineira abriga mais de 120 
startups, mais que o triplo de dois anos atrás. São vários 
os exemplos de sucesso dos investimentos, que têm 
transformado a capital em referência na área. Entre os 
projetos de inovação tecnológica de grande destaque em 
Belo Horizonte está o Parque Tecnológico BHTec.

Resultado da parceria entre seus cinco sócios 
fundadores – UFMG (Universidade Federal de Minas 
Gerais), governo do Estado de Minas Gerais, Município de 
Belo Horizonte, SEBRAE-MG (Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais) e FIEMG 
(Federação das Indústrias de Minas Gerais) –, além do 
apoio da FAPEMIG (Fundação de Amparo à Pesquisa e 
Desenvolvimento de Minas Gerais) e pela FINEP (Agência 
Brasileira da Inovação), o BHTec funciona como um 
ambiente de negócios para empresas que se dedicam a 
investigar e produzir novas tecnologias e centros públicos e 
privados de P&D (Pesquisa & Desenvolvimento), com alto 
risco de investimento, mas que podem mudar o mercado 
de tecnologia da cidade.

“O BHTec proporciona um ambiente de convivência 
de empresas de tecnologia. O parque garante a aceleração 
e inovação dessas organizações graças ao que chamamos 
de ‘fertilização cruzada’, que é a interação de pessoas de 
diferentes empresas que são motivadas a pensar no futuro”, 
explicou Ronaldo Pena, diretor presidente do BHTec.

Situado em uma área de 535 m², próximo ao campus 
Pampulha da UFMG, a associação Parque Tecnológico 

surgiu em 2005. Em 2012 foi inaugurado o BHTec, um 
modelo de trabalho muito novo no Brasil. “Essa forma de 
desenvolvimento de parques tecnológicos é comum nos 
Estados Unidos, por exemplo, mas absolutamente pioneira 
no País”, acrescentou o diretor presidente do BHTec.

O programa conta com o importante incentivo do 
governo, que atua diretamente na gestão estratégica do 
parque. Essa atuação é fundamental para as empresas, 
pelo respaldo garantido para que possam desenvolver 
ações de melhorias para a população através de programas 
de incentivos. “O governo de Minas Gerais, junto com a 
prefeitura, nesse esforço de apoiar a inovação, criou um 
programa no BDMG (Banco de Desenvolvimento de Minas 
Gerais), o PROPTEC (Programa de Apoio a Empresas em 
Parques Tecnológicos)”, explicou Pena.

O BHTec é um parque tecnológico multissetorial que 
abriga 21 empresas de base tecnológica, uma associação de 
empresas e dois centros de tecnologia da UFMG e que, em 
2016, faturaram R$ 82,1 milhões e investiram 10% dessa 
renda em P&D. O parque abriga empresas de diferentes 
portes e estágios de desenvolvimento das mais diversas 
áreas: biotecnologia, TIC (Tecnologia da Informação e 
Comunicação), meio ambiente, automação industrial 
e eletrônica, aeronáutica, além de uma empresa de 
consultoria em gestão, todas focadas em aprimoramento e 
desenvolvimento de novos produtos e serviços e geração de 
inovação tecnológica.

O parque proporcionou uma aproximação das 
empresas que fazem parte do projeto com organizações do 
Vale do Silício, na Califórnia, e universidades dos Estados 
Unidos. “Não há possibilidade de uma empresa pensar em 
concorrer em um mercado globalizado pensando somente 
em sua aldeia. Assim, a internacionalização é fundamental”, 
completou Pena, que acredita no fortalecimento e no 
crescimento do parque nos próximos anos.

Diretor Presidente do BH-TEC, Professor Ronaldo Pena
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Guilherme Almeida é Coordenador de Estudos Econômicos da 
FECOMÉRCIO - MG

Com população total de 2,3 milhões de pessoas, a cidade 
consolidou-se como uma economia de serviços, mas que 
investe sistematicamente na área de inovação tecnológica.

“A economia da capital mineira ocupa a primeira 
posição no Estado em termos de geração de riqueza. 
Segundo dados mais recentes, o PIB (Produto Interno 
Bruto) de Belo Horizonte somou cerca de R$ 87 bilhões 
em 2014, sendo o setor de serviços o mais expressivo nessa 
geração de riqueza, com peso que chega a 66% no valor 
adicionado”, explicou Guilherme Almeida, coordenador de 
Estudos Econômicos da FECOMÉRCIO-MG (Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de 
Minas Gerais).

Segundo dados da RAIS (Relação Anual de Informações 
Sociais) do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) de 
2016, BH possui 1.176.985 postos de trabalho distribuídos 
entre todos os setores econômicos, que totalizam 
158.883 estabelecimentos formalizados. “O comércio 
de bens e serviços se destaca, já que detêm 87,7% dos 
estabelecimentos responsáveis pela geração de 61,5% do 
total de postos de trabalho na capital”, completou Almeida. 

Com a reversão dos indicadores macroeconômicos a 
partir do primeiro trimestre de 2017, o emprego na capital 
passou a apresentar comportamento positivo. Segundo 
dados do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados), no período de janeiro a outubro foram 
gerados na capital 824 postos de trabalho. Segundo o 
economista, “a abertura de vagas, notadamente nos 
setores de comércio e serviços, mostra que os empregos 
vêm se recuperando gradualmente e apresentam tendência 
sustentável de avanço”. 

O cenário da conjuntura econômica para 2018 se 
desenha de forma mais favorável do que os últimos anos. 
Atualmente, os indicadores macroeconômicos estão mais 
favoráveis às famílias, às empresas e aos investidores, 
o que tende a alavancar a demanda por consumo e 
investimentos. “A inflação acumulada em 12 meses, 
importante balizador do gasto familiar, é a menor dos 
últimos anos. As perspectivas são de que a inflação 
continue girando em torno da meta (4,5%) neste ano”, 
explicou o economista.

Outro ponto a influenciar positivamente o cenário é 
a SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), 
a taxa básica de juros da economia. O índice é utilizado 
para financiamentos no mercado interbancário em 
operações de curtíssimo prazo, lastreadas em títulos 
públicos federais, servindo de referência para outras 

Economia em foco 

taxas de juros da economia. “Na outra ponta, a SELIC 
também se encontra em patamar substancialmente 
inferior aos níveis de 2015 e 2016. Usada como referência 
para a concessão de crédito a pessoas físicas e jurídicas, 
a taxa SELIC chegou recentemente ao menor patamar 
desde 1986, quando o Banco Central iniciou a série 
histórica: 7%”, completou Almeida. 

Quanto ao emprego, as perspectivas também 
são favoráveis. “Com melhores indicadores 
macroeconômicos, a tendência é de que a demanda 
familiar e os investimentos produtivos aumentem, 
ampliando a contratação de mão de obra, principalmente 
no mercado formal”, comentou ele.

As eleições de 2018 e as incertezas quanto à 
continuidade das reformas, no entanto, podem ser um 
entrave econômico. “Tal quadro imputa no cenário 
uma posição de cautela que, no médio prazo, pode 
ocasionar congelamento dos investimentos empresariais 
e das demandas familiares, desacelerando o processo de 
recuperação econômica”, concluiu Almeida.

Crédito: Jéssica Andrade
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De acordo com a recente pesquisa CNT de Rodovias 
2017, realizada pela Confederação Nacional do Transporte, 
o estado de Minas Gerais é estratégico para a logística 
de transporte do País e dispõe em seu território malhas 
rodoviárias e ferroviárias que conectam os maiores centros 
econômicos do País.

Muitas dessas importantes rodovias - como as BR’s 
381, 040 e 356 - passam pela capital mineira, que também 
é sede do Aeroporto Internacional Tancredo Neves 
(Confins), o segundo maior hub aeroviário do Brasil, e do 
Aeroporto Carlos Drummond de Andrade, mais conhecido 
como Aeroporto da Pampulha, que recebe voos regionais e 
da aviação executiva.

A cidade ainda tem um terminal rodoviário na região 
central com capacidade de atendimento de até 17 milhões 
de passageiros por ano. Entre embarques e desembarques, 
a rodoviária contabiliza a cada dia mais de 40 mil pessoas 
de todas as partes do País.

Belo Horizonte tem excelente infraestrutura para 
encontros de negócios, feiras, mostras, festivais e todo tipo 
de evento. A cidade recebe inúmeras feiras de negócios 
em seu principal centro de convenções, o Expominas. É 
lá que acontece, a cada dois anos, o Encontro Mineiro dos 
Transportadores de Carga e a Riominastransportes, eventos 
promovidos pela FETCEMG (Federação das Empresas de 
Transporte de Cargas do Estado de Minas Gerais).

A preservação do meio ambiente também é 
fundamental para Belo Horizonte, que atualmente tem 69 

Infraestrutura para todos

Belo Horizonte vai muito além das belezas naturais e oferece infraestrutura de qualidade para negócios e eventos

Crédito: Daniel Chico

parques públicos que somam uma área de 8,6 milhões de 
m² de preservação do meio ambiente.

O atual índice de áreas verdes por habitante em Belo 
Horizonte é de 18 m², 50% maior que o recomendado 
pela ONU (Organização das Nações Unidas), que exige o 
mínimo de 12 m² de área verde por habitante. 

Recentemente, a prefeitura de BH assinou o Pacto 
Global de Prefeitos pelo Clima e Energia, durante o 12.º 
Encontro Nacional dos Secretários de Meio Ambiente das 
Capitais Brasileiras (CB27), reforçando seu compromisso 
com o meio ambiente e com as estratégias para lidar com 
as mudanças climáticas no mundo.

Para garantir mais qualidade de vida à população, 
a prefeitura investe em outros programas de proteção 
da biodiversidade do município, como o Adote o Verde, 
realizado em parceria pela administração municipal, 
a iniciativa privada e a comunidade em geral com o 
objetivo de viabilizar a implantação e, principalmente, a 
manutenção de parques, praças, jardins, canteiros centrais 
de avenidas e demais áreas verdes públicas da cidade. 

A prefeitura, por intermédio da SMMA (Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente), promove um projeto em 
parceria com a COPASA (Companhia de Saneamento de 
Minas Gerais), que viabilizou o plantio de 5 mil árvores 
de Cerrado e Mata Atlântica na serra do bairro Engenho 
Nogueira. A medida prevê, ainda, o plantio em longo 
prazo de espécies nativas de árvores em áreas degradadas 
ambientalmente no município.
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BELO HORIZONTE

Turismo e lazer: cultura em todos os sentidos

Em mais de um século de existência, Belo Horizonte 
se transformou, mesmo nos anos difíceis da primeira 
metade do século XX, em uma cidade cosmopolita e 
referência em arquitetura, literatura, urbanismo e arte 
escultórica. 

Hoje, o turismo é uma das atividades que 
movimentam a cadeia econômica de Belo Horizonte, 
atuando como forte estimulador do consumo de bens 
e serviços. Segundo a pesquisa Competitividade dos 
Destinos Indutores do Turismo Nacional, realizada 
pela Fundação Getúlio Vargas e pelo SEBRAE em 2015, 
a capital mineira se destacou como a cidade que mais 
cresceu na oferta de produtos turísticos nos últimos 
anos, ficando na quinta posição entre os índices totais de 
expansão dos destinos indutores.

Segundo outro estudo, a Pesquisa de Satisfação do 
Turista de Belo Horizonte, realizada pela FECOMÉRCIO-
MG, BH se tornou mais atrativa para os turistas, 
consolidando-se como um local para se divertir e relaxar. 
Em 2014, a cidade recebia apenas 11,8% de pessoas 
interessadas em lazer e 21,8% a trabalho. Já em 2015, 
ano do último levantamento, a diversão passou a ser o 
principal motivo de quem visita BH. O lazer permaneceu 
na pesquisa de 2017. Nesse ano, 27,7% dos entrevistados 

buscaram lazer ou descanso na cidade, 24,6% chegaram 
a trabalho e outros 21,4% para visitar amigos e parentes.

As principais atrações que têm colocado a capital 
como destino dos turistas são: a rica gastronomia da 
cidade, sua oferta de serviços mais qualificados e a 
relevância da elevação da Pampulha como Patrimônio 
Cultural da Humanidade pela UNESCO (Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura), além das celebrações tradicionais da cidade, 
como o Carnaval e os festejos juninos.

Belo Horizonte é, definitivamente, uma cidade 
criativa, onde a cultura, as artes e a gastronomia 
movimentam o cotidiano da cidade, estimulando sua 
permanente renovação. Sua tradição, sua modernidade 
e a hospitalidade de seu povo são marcas registradas da 
capital e agradam muito aos visitantes. 

Além disso, Belo Horizonte tem sido rota de 
diversos festivais e shows internacionais e nacionais, o 
que estimula a economia local e aumenta o número de 
turistas, que, além de se divertirem nos eventos, podem 
conhecer um pouco mais o que a cidade tem a oferecer.

Quem visita BH pode conhecer a história do Brasil em 
diversos museus. A capital abriga o Museu de Artes e Ofícios, 
o primeiro museu brasileiro a contar a história do trabalho; 

Igreja São Francisco de Assis, na Pampulha, foi projetada por Oscar Niemeyer

Crédito: Rodrigo Clemente
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o Museu Casa JK, antiga residência do ex-presidente, com 
projeto de Oscar Niemeyer e jardins de Burle Marx; o 
Museu Inimá de Paula, que abriga um acervo permanente 
dedicado ao pintor; o Museu dos Brinquedos, o Museu 
História da Inquisição, o Museu da Moda, o Memorial da 
Imigração Japonesa, o Museu Brasileiro do Futebol no 
Mineirão e o Circuito Liberdade, hoje considerado o maior 
complexo cultural da América Latina. 

A cidade oferece ainda atrativos naturais, como 
o Aquário da Prefeitura, o único do País com peixes 
exóticos e nativos das águas do rio São Francisco. Outro 
ponto turístico e constante palco de circuitos de corridas: 
o Parque Ecológico, com 300 hectares de áreas verdes, 
oferece permanente programação cultural, patrimonial, 
de educação ambiental e para o trânsito.

A Fundação Zoobotânica, criada em 1991, abriga 

o Jardim Zoológico e o Jardim Botânico da cidade, 
importante centro de preservação e conservação de animais 
e plantas que desenvolve trabalho de educação ambiental. 
O Jardim Botânico, com seu Jardim Japonês, criado pelo 
paisagista japonês Haruho Ieda, é composto por árvores 
típicas do Japão, como o pinheiro oriental, a cerejeira, a 
azaleia e o bambu. 

A Praça Israel Pinheiro, mais conhecida como Praça 
do Papa, cercada pela Serra do Curral, é um belo lugar 
para passear e apreciar a vista panorâmica da cidade. 
Do Mirante das Mangabeiras, totalmente revitalizado, o 
turista pode ter uma das melhores vistas da capital mineira 
e, assim, entender de onde surgiu o nome Belo Horizonte. 
O local impressionou até mesmo o Papa João Paulo II em 
visita à cidade na década de 1980, quando, do alto da praça, 
olhou a paisagem e disse “que belo horizonte!”. 

Praça Israel Pinheiro, mais conhecida como Praça do Papa

Crédito: Marcus Castilho

Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, abriga o Museu do Futebol Brasileiro
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QUALIDADE

Braspress implanta Comitê de Qualidade 
para continuar inovando no mercado

O Diretor Presidente, Urubatan Helou, motivou a plateia a viver a 
qualidade em sua totalidade, no evento de lançamento do programa

A Braspress implantou, no final do ano passado, o 
Comitê de Qualidade, coordenado por Daniela 
Teixeira, Gerente de Farma, e composto ainda 

por representantes dos seguintes setores da Companhia: 
Tecnologia (Carina Prates), Recursos Humanos (Diego 
Duarte), Farmacêutica (Érica Migani), Automação 
(Juliana Petri), Auditoria (Max Wagner), Operações 
(Raphael Augusto), Frota (Raphael Silvestre) e Serviço 
Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do 
Trabalho (Sarita Magnan). 

Veja a seguir as questões e as propostas formalizadas 
pelos integrantes que serão colocadas em prática neste 
ano.

1) Para que foi criado este Comitê de Quali-
dade? 

O Comitê foi criado para integrar as várias áreas da 
Companhia, com o objetivo comum de implantar o Sistema 
de Gestão da Qualidade Braspress e atuar para garantir a 
certificação da Empresa no selo de qualidade da CT Farma 
(NTC & Logística) a ser implantado com as transportadoras 
de produtos farmacêuticos.

A criação do SGQB (Sistema de Gestão da Qualidade 
Braspress) reuniu uma equipe multidisciplinar de 
profissionais de diversos departamentos para trocar 
informações e ideias com diferentes pontos de vista. Assim, 
tendo uma visão sistêmica, busca fomentar a melhoria 
contínua e desenvolver maturidade nos processos internos 
da Companhia.

Hoje já existem diversas boas iniciativas nos 
departamentos e filiais da Braspress no que diz respeito 

à sistematização dos processos. O Comitê foi criado para 
estruturar as boas ideias, torná-las viáveis e padronizá-las 
na empresa como um todo, além de outras finalidades.

2) Quais os objetivos do Comitê de Qualidade 
da Braspress ?

O Comitê da Qualidade tem por objetivo principal 
ampliar a atuação do SGQB em conformidade com as 
instruções normativas e a expectativa dos clientes, bem 
como garantir a sua manutenção.

O grupo visa ajustar a empresa às novas exigências 
dos mercados, que cada vez mais demandam ações ligadas 
ao controle e à documentação dos processos, à melhoria 
contínua e à qualidade no atendimento aos clientes.

Além disso, é parte da identidade da Companhia inovar 
e estar sempre à frente de seu tempo, pois a Braspress busca 
estabelecer-se como a principal referência no mercado de 
transportes, já que tem como missão oferecer sempre o 
melhor serviço, buscando a excelência e melhoria contínua 
nos processos.

3) Como surgiu a ideia do Comitê?
Uma das motivações foi o selo de Qualidade da CT 

Farma (grupo de trabalho da NTC & Logística), relativo a um 
conjunto de critérios utilizados em auditorias da qualidade 
e definidos pelas equipes técnicas das transportadoras de 
produtos farmacêuticos e que serão pontuados conforme 
índices de classificação, com o objetivo de qualificar as 
empresas aptas ao transporte de medicamentos sob a ótica 
da qualidade, além do aspecto regulatório.

Com a extrema competitividade do mercado 
atualmente, as organizações têm a necessidade de 
adaptação para a evolução, que deve acontecer em relação 
à gestão e à tecnologia. 

Neste novo contexto, a Braspress irá definir um “padrão 
de qualidade”, ou seja, uma cultura organizacional em que 
todos os colaboradores objetivem analisar os problemas e 
encontrar as devidas soluções.

Urubatan Helou, nosso Diretor Presidente, percebeu 
que a Operação Farma era bastante complexa e delicada, 
visto que o transporte desses produtos precisa obedecer 
a uma série de exigências. Por isso, sugeriu a criação do 
Comitê. Sendo assim, se a Companhia está preparada para 
atender a uma operação tão exigente, por que não usar os 
mesmos conceitos e excelência em todas as operações? A 
ideia, portanto, é nivelar por cima. 
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Mesa composta por membros do Comitê de Qualidade e por Diretores 
no auditório do Planeta Azul, em Guarulhos (SP)

Dessa forma, acreditamos que os benefícios da Gestão 
da Qualidade serão ampliados por toda a Companhia, sem 
estar focados apenas no segmento Farma.

4) O que nossos clientes podem esperar do 
Comitê de Qualidade ?

Uma melhora sensível na percepção da qualidade e 
do atendimento. A qualidade certamente gera “valor” 
percebido pelos clientes, tanto em prazo de entrega quanto 
em quantidade e preço. 

Por essa razão, devemos buscar a melhoria contínua 
dos procedimentos operacionais da Braspress através 
de excelência nos serviços, solidez, confiança e muita 
tecnologia envolvida em suas operações. 

Queremos contribuir para que as pessoas e os negócios 
prosperem. Nossa estratégia é orientada para gerar valor 
para os clientes e toda a cadeia de maneira geral. 

5) Os colaboradores serão engajados de que 
forma ?

Todas as etapas de implantação de melhorias serão 
apresentadas aos colaboradores e contarão com o 
envolvimento das filiais para a multiplicação dos conceitos.

Com o comprometimento da alta direção, a Braspress 
está organizando um grupo de pessoas para auxiliar nesse 
desafio da mudança cultural da Companhia.

Um colaborador envolvido é aquele que contribui 
para o alcance das metas, faz a sua parte e se preocupa 
com os resultados. Ele chega, bate o cartão de ponto, 
realiza suas tarefas e vai embora com a sensação de dever 
cumprido. Os colaboradores escolhidos para compor o 
SGQB são funcionários engajados, que contribuem não 
só para a conquista dos objetivos, mas também assumem 
a responsabilidade e buscam eliminar os fatores que 
possam impedir o seu próprio sucesso e o da Braspress. 
Esses profissionais atuam interagindo com os colegas e 
compartilhando informações para que todos se beneficiem 
dos resultados.

6) Quais outros pontos do projeto que precisam 
ser destacados?

Acreditamos que a criação do Comitê de Qualidade 
é essencial para a sustentabilidade empresarial, pois 
nos estimula a refletir alguns anos à frente: é viver a 
estratégia, acreditar nas pessoas para manter a direção 
certa, antecipando soluções para clientes que necessitam 
da Braspress; é exercitar o futuro, ainda mais em um setor 
altamente dinâmico. Utilizamos os conceitos originais 
da Braspress descritos em sua Missão e Visão para 
reescrevermos a nossa política de qualidade.

Este é o primeiro passo para darmos foco no nosso 
trabalho.

POLÍTICA DE QUALIDADE BRASPRESS:

“ A Braspress, empresa de transporte de encomendas, 
baseada em seu princípio de qualidade, compromete-
se a:
• atender às expectativas do cliente, cumprindo 
os prazos de entrega estabelecidos e zelando pela 
integridade das encomendas;
• promover o desenvolvimento, a saúde e a segurança 
de seus colaboradores, zelando também pela 
preservação do meio ambiente;
• buscar melhoria contínua de seus processos, 
investindo em tecnologia, segurança e inovação;
• gerar crescimento sustentável e lucro contínuo para 
a empresa.

OBJETIVOS DA QUALIDADE:

• conduzir o SGQB (Sistema de Gestão Qualidade 
Braspress) com o propósito de aprimoramento da 
qualidade e produtividade dos nossos serviços;
• estabelecer relação de parceria com fornecedores 
qualificados;
• fidelizar o cliente estabelecendo um canal de 
comunicação efetivo, transparente e proativo, 
buscando a satisfação contínua do cliente; 
• estimular os colaboradores a executarem suas 
atividades de acordo com os requisitos do SGQB, 
mantendo-os capacitados e motivados;
• trabalhar de forma a prevenir lesões e doenças 
ocupacionais e a poluição do meio ambiente;
• investir no SGQB visando à redução de custos 
e despesas, gerando crescimento de receita e 
maximizando o lucro.
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VIAGEM TÉCNICA

A busca por conhecimento em novas tecnologias e 
soluções que aperfeiçoam o serviço é constante 
na Braspress. Tanto que a paixão por inovação 

levou Urubatan Helou, Diretor Presidente da Companhia, 
até a Austrália para uma viagem técnica que aconteceu 
entre 30 de setembro e 7 de outubro passado.

A viagem foi coordenada pelo Sindicato da Empresas 
de Transporte de Carga de São Paulo e Região (SETCESP) 
e contou com a participação de executivos e empresários 
brasileiros. O objetivo da viagem foi apresentar ao grupo 
empresas e instituições governamentais da Austrália para 
conhecer exemplos bem-sucedidos e inovações do TRC 
(Transporte Rodoviário de Cargas).

Tayguara Helou, Presidente do SETCESP e Diretor 
de Desenvolvimento e Novos Negócios da Braspress, 
deu suas impressões sobre a viagem: “Em toda reunião 
com representantes do governo ficou claro que qualquer 
norma, regulamentação ou legislação para o transporte 
de cargas precisa ser fácil para o operador e segura para a 
sociedade”, afirmou.

Sobre a importância da viagem e do aperfeiçoamento que 
ela proporcionou, Urubatan Helou declarou: “o referencial 
proporcionado pelas viagens técnicas promovidas pelo 

A segunda parada da viagem aconteceu no famoso 
correio australiano e na empresa StarTrack, que pertence ao 
mesmo grupo. A estrutura do Australia Post impressiona: 
são mais de 53 mil colaboradores espalhados por todo o 
país e frota de mais de 12 mil veículos.

O grupo acompanhou também a operação de 
recebimento e direcionamento de cargas na unidade de 
distribuição da StarTrack. A empresa possui estrutura 
independente de 38 mil m² e mais de 150 colaboradores.

SETCESP permite que nós, líderes de setor, possamos 
construir um transporte de cargas melhor”.

O roteiro da viagem privilegiou a cidade de Sydney, 
maior centro financeiro da Austrália. Localizada no estado 
de Nova Gales do Sul, Sydney possui mais de 4 milhões 
de habitantes e representa 25% do Produto Interno Bruto 
(PIB) da Austrália. A cidade concentra grandes empresas, 
incluindo multinacionais, e atrai pessoas do mundo inteiro.

A primeira parada do grupo foi na Transport 
Certification Australia (TCA). A instituição do governo 
australiano desenvolve soluções através do uso de 
telemetria com o objetivo de melhorar a estrutura de 
entrega e o tráfego nas rodovias.

A telemetria é um sistema de monitoramento que 
analisa informações coletadas por sensores no veículo com 
o propósito de acompanhar o desempenho do condutor. 
Através desse monitoramento, a TCA criou um programa 
que aumenta a produtividade da movimentação de cargas 
em até 33%.

Graças a utilização dessa tecnologia, os números 
envolvendo acidentes e infrações de trânsito reduziram 
consideravelmente segundo os dados de 2016. Dos 6.500 
veículos com acesso permitido às rodovias, apenas 16 
tiveram penalidades por infringir regras de segurança.

Durante a visita aos Correios, o Diretor de Operações 
do Australia Post afirmou ao grupo: “Apesar de ter capital 
público, a empresa opera como qualquer outra: pagamos 
todos os impostos, nos submetemos a todas as regulações e 
é obrigação nossa gerar lucro para o governo australiano”.          

A terceira parada do grupo foi na organização Roads 
and Maritime Services, principal responsável pela 
implantação e controle da legislação nacional para veículos 
pesados, tanto terrestres quanto marítimos. Dentre as 

Diretoria da Braspress participa da
viagem à Austrália coordenada pelo SETCESP

A primeira parada aconteceu na Transport Certification Australia (TCA)

Comitiva brasileira em visita à Australian Logistics Council (ALC)

Correio australiano
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O TRC é responsável por 8,6% do PIB da Austrália, 
movimentando bilhões de dólares e gerando milhares 
de empregos. A ALC, ciente da importância do setor, 
trabalha em todos os níveis de governo para garantir que 
as necessidades do ramo sejam atendidas.

principais funções dessa organização está a realização de 
treinamentos para assegurar a proteção de colaboradores e 
a integridade operacional do sistema de entregas.

Durante a visita, o grupo foi apresentado ao programa 
“Cadeia de Responsabilidade”. Essa iniciativa do governo 
australiano responsabiliza todos os níveis hierárquicos de 
um empresa que possui veículos de carga envolvidos em 
acidentes. Essa medida foi adotada por diversas empresas 
australianas, como a StarTrack citada anteriormente.

A quarta parada do grupo aconteceu na Australian 
Logistics Council (ALC). Situada em Camberra, capital da 
Austrália, a entidade pode ser comparada a NTC&Logística 
no Brasil. A ALC representa as principais empresas de 
transporte de cargas, logística e supply chain.

A quinta parada do grupo foi em uma das mais renomadas 
universidades do mundo, a Universidade de Sydney. A visita 
teve como foco principal conhecer as pesquisas realizadas 
pela instituição na área de mobilidade urbana.

O grupo conheceu o Institute of Transport and Logistics 
Studies (ITLS), em português, Instituto de Pesquisa de 
Transporte de Carga e Logística. Essa é uma unidade de 
pesquisa pertencente a Universidade de Sydney e dirigida 
pelos mestres da Escola de Negócios da instituição.

Os professores do ITLS apresentaram projetos de 
mobilidade que envolvem a complexa modelagem de 
tráfego de Sydney. Os projetos apresentados são para 
melhorar o fluxo na cidade e adequar o tráfego aos 
investimentos realizados na região.

A sexta parada da comitiva brasileira passou pela 
Transport for NSW, uma empresa governamental que 
pratica ações efetivas para a melhor distribuição de cargas 
em áreas urbanas e de intensa movimentação.

A organização possui quatro iniciativas para o 
desenvolvimento do fluxo de cargas. A primeira iniciativa 

consiste em utilizar rotas “inteligentes”, mais práticas e de 
menor impacto no tráfego urbano. 

A segunda medida é diminuir o número de veículos 
pesados em circulação; a terceira é utilizar veículos 
alternativos no último quilômetro antes da entrega; a 
quarta iniciativa é realizar entregas fora do horário de pico. 
A Transport for NSW incentiva essa conduta para que o 
transporte de cargas tenha o menor impacto possível na 
rotina do cidadão comum.

A sétima parada do grupo aconteceu no escritório do 
aplicativo EasyDrop, que auxilia no controle de entregas 
e na gestão de frota em tempo real. O fundador e o 
desenvolvedor do programa, o brasileiro Ricardo Buccianti, 
recebeu o grupo e mostrou como o aplicativo funciona. O 
projeto foi vencedor na maratona tecnológica da Transport 
of NSW.

A última parada da equipe brasileira aconteceu nas 
instalações da gigante asiática Toll Group. A planta tem 
capacidade para 55 mil pallets e é a maior do Hemisfério Sul. 
A Toll Group é responsável pelo abastecimento de grande 
parte da Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova-Guiné. 

A operação é totalmente automatizada e os 
carregamentos são feitos por mecanismos sem a 
necessidade de interferência humana. Os produtos saem 
da linha de produção direto para a linha de carregamento. 
A empresa conclui esse processo em apenas 11 minutos. 

Graças às exigências do Estado e ao compromisso da 
Toll Group em aceitar e aplicar tais regras, a empresa não 
registra um caso de afastamento por acidente de trabalho 
há oito anos. É um excelente resultado na política de 
segurança do trabalho que só foi possível por meio dos 
esforços entre empresas e o Estado.

O grupo visitou a Roads and Marine Services

Em visita a Universidade de Sydney, o grupo conheceu propostas 
para melhorar a mobilidade urbana

Universidade de Sydney
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URBANISMO

A Braspress é pioneira na utilização da 
mobilidade urbana na Região Metropolitana 
da Grande São Paulo ao distribuir unidades 

operacionais nos quatros cantos da capital, onde existem 
restrições urbanas. 

Agora, a empresa inova mais uma vez ao utilizar a 
arte como desenvolvimento urbano e social nos muros 
de uma dessas unidades: a filial CAOB (Centro de 
Apoio Operacional Braspress) Cantareira, instalada na 
degradada região central de São Paulo (SP).

Segundo Urubatan Helou, Diretor Presidente da 
Braspress, foi com o objetivo de minimizar os impactos 
do trânsito que a Organização distribuiu cinco filiais pela 
Grande São Paulo. Em uma dessas, localizada na Avenida 
do Estado, 2.000, os muros eram constantemente pichados 
e as calçadas ficavam sempre cheias de lixo e entulho.

“Por isso, tive a ideia de contratar o grafiteiro Dior, 

que executou um belo trabalho artístico no qual se 
misturam imagens da nossa cidade e da nossa atividade 
econômica, o TRC (Transporte Rodoviário de Cargas).

Em seguida, procuramos a Administração Regional 
da Sé, órgão da Prefeitura de São Paulo responsável pela 
limpeza da área, e expusemos a situação. Imediatamente 
eles começaram a limpar o local e passaram a montar 
canteiros com plantas nas calçadas, que visam dificultar a 
prática de despejo de entulhos e outros materiais no local.

A Braspress se comprometeu também a regar os 
canteiros e ajudar mensalmente uma entidade carente 
da região, a Associação Missão Belém, que cuida de 
crianças, adolescentes e idosos”, explicou Urubatan 
Helou, mencionando ainda que o Gerente Edson, da Filial 
CAOB Cantareira, está atento à situação e ficou de alertar 
a empresa contratada pela Prefeitura para os serviços de 
limpeza da área no caso de qualquer necessidade.

Braspress utiliza grafite como instrumento
de desenvolvimento urbano e social

Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações; Tayguara Helou, Presidente do SETCESP (Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de 
São Paulo e Região) e Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios e Edson Barbaresco, Gerente do CAOB (Centro de Apoio Operacional 
Braspress) Cantareira, da direita para a esquerda
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Dior é um artista da zona norte de São Paulo (SP) que 
tem espalhado seus traços por toda a capital. Apaixonado 
pelas cores desde muito pequeno, esse jovem, agora com 
19 anos, começou a fazer seus primeiros desenhos aos oito 
anos de idade no bairro onde cresceu, sempre utilizando 
muros como base para se expressar. 

“A vida frenética na cidade me inspira. Uma cena 
cotidiana, por mais simples que pareça, pode me dar uma 
ideia, que logo coloco em prática”, contou Dior. O grafiteiro 
nunca frequentou aulas para desenvolver seu talento. Seu 
aprendizado vem das ruas, como ele mesmo ressaltou.

Dior vive do muralismo e é frequentemente convidado 
a realizar projetos como o executado para a Braspress. 
“Gostei muito de participar desse projeto; foi um trabalho 
importante para mim. É uma excelente iniciativa da 

Braspress, pois o muralismo significa muito mais do que 
beleza e conservação – significa desenvolvimento social”, 
declarou.

Ele se considera um artista eclético. Para Dior, a arte 
urbana tem “licença” para misturar técnicas e estilos. 
Assim como a cidade tem a diversidade cultural como traço 
marcante, a arte urbana tem em sua essência a mistura de 
elementos.

Esse conceito faz nascer trabalhos artísticos onde antes 
só existiam muros. “Essa proposta de transformação de 
espaços públicos tem o poder de democratizar a arte”, 
explicou Dior. Ele confessou gostar de trabalhos nos quais 
consegue imprimir mensagens positivas: “Procuro passar 
positividade e bons exemplos nos meus trabalhos para que 
as pessoas desviem de caminhos ruins”, finalizou o artista.

Todo o muro da filial recebeu a arte urbana

Conheça mais sobre o grafiteiro Dior
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BALANÇO

ABraspress apoiou por mais um ano Alberto Cesar 
Otazú, piloto de kart e Fórmula Vee. Promessa do 
automobilismo brasileiro, o jovem, de 17 anos, 

vem mostrando talento e excelentes resultados nas pistas. 
Iniciada em 2016, a parceria entre a Braspress e Otazú 

se consolidou em 2017, um período de muitas conquistas. 
“Foi um ano muito bom e de muito aprendizado. Ganhei 
várias competições, e as estatísticas são boas”, comemorou 
o jovem piloto.

O que não falta a Otazú são motivos para comemorar. 
A evolução do piloto é visível em comparação a 2016. Na 
temporada passada, foram 91 corridas, 63 pódios, 42 
voltas mais rápidas, 35 vitórias e 35 pole positions, contra 
60 corridas, 41 pódios, 16 pole positions e 11 voltas mais 
rápidas em 2016.

“A Braspress é muito importante para mim; sem seu 
apoio não teria corrido a metade dos campeonatos em 2017. 
Por isso, agradeço a Companhia e ao Sr. Urubatan Helou”, 
falou Otazú sobre a importância do suporte concedido a ele 
pela Organização. 

O piloto iniciou a carreira aos 15 anos e logo chamou 
a atenção da ABKARTH (Associação Brasileira de Karts 
Históricos). Ele foi convidado para representar a nova e 
promissora geração de kartistas brasileiros no evento de 
comemoração aos 60 anos do kart no mundo.

Otazú teve a honra de pilotar o Mini Star 5 no evento 
que aconteceu em agosto de 2016. O emblemático kart, 
com motor Komet Sudam de 125 cilindradas, foi utilizado 

por Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress, 
durante o Campeonato Paulista de Kart de 1985.

Na ocasião, Urubatan declarou: “Ao ver o jovem Alberto 
Cesar, relembro meus momentos. Apoiar a carreira dele é, 
ao mesmo tempo, recordar minhas corridas e apostar no 
futuro do kartismo e de outras modalidades de corrida”. 

Por ser uma atividade que envolve riscos, a família 
do piloto tinha certo receio e preocupação. João Alberto 
Otazú, pai do piloto, o acompanhou desde as primeiras 
provas. Segundo o kartista, atualmente não existe 
aquele receio inicial e todos os familiares o seguem nas 
principais corridas.

Otazú tem uma intensa rotina de estudos e 
treinamentos. Ele contou que consegue organizar o tempo 
e dar prioridade às atividades: “Ainda vou à escola, treino 
kart duas vezes por semana e faço treino físico e mental 
três vezes por semana. Sempre acaba sobrando tempo; dá 
para conciliar”, explicou.

O treinamento do piloto é bastante completo: ele conta 
com treino psicofísico, que engloba corpo e mente, médicos 
especialistas e simulador de corrida. “Não é um treinamento 
comum, mas próprio para competidores”, explicou. 

Durante o ano de 2017, o kartista teve a chance de 
testar suas habilidades em corridas de carro. “Ele ganhou 
uma seletiva em que o prêmio era um treino em um carro 
de corrida. O responsável viu seu talento e o convidou a 
participar de mais 12 corridas”, falou João Alberto Otazú, 
pai do kartista.

Apoio ao kartista Alberto Cesar Otazú
rende bons resultados em 2017

Alberto Cesar Otazú exibe os troféus conquistados na última temporada
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Otazú conquistou quatro pódios nessa modalidade. 
“Correr de carro surgiu de repente; agarrei a oportunidade 
e aproveitei para evoluir como piloto”. Ele completou: 
“A Braspress teve muita influência nisso, pois me 
proporcionou a oportunidade de correr de carro muito 
antes do que imaginava”. 

Apesar da pouca idade, o kartista não se intimida com 
os adversários e tem boa desenvoltura nas pistas. “Minha 
idade nunca foi um problema. Tem gente que até diz que 
a minha idade é uma vantagem”, confessou.

O piloto contou que a idade nos campeonatos varia 
de 14 a 30 anos. Ele garantiu que existe muito respeito e 
amizade entre os pilotos, ainda que o automobilismo seja 
um esporte individual e muito competitivo.

“Existe concorrência no automobilismo, mas na realidade 
todo mundo é amigo. Só que não existe isso de deixar passar 
porque é amigo. Na pista, somos todos concorrentes; fora 
dela, não tem problema nenhum”, falou sobre a convivência 
dos pilotos nos bastidores das competições.

A vitória mais marcante da última temporada 
aconteceu quando Otazú sofreu uma grande perda. Foi 
um dia de opostos na vida e nas pistas. “Corri no dia 
em que minha avó faleceu. Optei por correr a semifinal 
do campeonato e dedicar a vitória a ela. Venci a corrida 
debaixo de chuva; foi bonito de ver”, declarou.

O piloto aprendeu a ser muito concentrado e 
determinado para alcançar seus objetivos. Quando 
perguntado sobre sua maior motivação, respondeu, 
convicto: “Ser sempre o melhor em tudo o que faço”. Ele 
garantiu que sempre busca a evolução como pessoa e 
como piloto, o que também o motiva. 

O pai do piloto está sempre acompanhando o 
filho e dando todo o suporte necessário. João Alberto 
falou que os maiores diferenciais do filho são foco 
e concentração, que garantem bons resultados e 
desempenho constante. 

Apesar desse perfil intimidador, Otazú afirmou 
ser muito calmo e tranquilo e que seus resultados são 
frutos do apoio que recebe e da base de treinamentos, 
que o tornam um piloto preparado para os desafios das 
pistas. “Tenho provado que sou um piloto de qualidade, 
e isso aumenta minha confiança e tranquilidade”, falou.

O piloto subiu ao pódio em diversas ocasiões 
durante a última temporada: 63 vezes apenas em 2017. 
Otazú falou sobre a alegria de estar entre os melhores 
de uma competição: “É difícil expressar o sentimento 
de subir ao pódio, ainda mais quando se trata de 
alguma categoria bem competitiva. A satisfação é muito 
grande”, revelou.

A temporada terminou do jeito que começou: com 
vitória. Otazú foi campeão da Fórmula Master de Kart, 
que aconteceu no Kartódromo de Interlagos, em 14 
de dezembro passado. “É gratificante ser campeão da 
Fórmula Master, um campeonato competitivo até a 
última etapa. Ainda não deu para assimilar a conquista, 
mas estou feliz”, declarou Alberto.

O jovem kartista fez uma bela campanha. Em 11 
etapas, conquistou nove pódios, seis vitórias e cinco 
pole positions, totalizando 320 pontos no campeonato. 
“Não queria deixar dúvidas sobre minha capacidade. 
Estou satisfeito e orgulhoso do meu trabalho”, finalizou 
o campeão da Fórmula Master de Kart.

Pouca idade, mas muito foco
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O jovem mostrou que a nova geração de kartistas
está preparada para grandes conquistas
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NOSSA GENTE

José Bazilatto Júnior 
CONFERENTE DA FILIAL DE COLATINA (ES)
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Aos colegas de trabalho, José foi só elogios ao falar da 
união que existe entre os colaboradores da filial. Ele ainda 
falou que se sente muito respeitado e que o ambiente é 
muito bom.

Segundo José, para ser um bom colaborador e exercer 
corretamente sua função, é necessário muito respeito e 
compromisso. Ele considera esses itens essenciais para o 
crescimento tanto do colaborador quanto da Companhia. 
“Gosto demais de trabalhar aqui; por isso trabalho com 
muito amor”, declarou. 

“Sou grato a Deus e ao Sr. Urubatan Helou pela 
oportunidade de trabalhar aqui”, disse José, que, em gratidão, 
frequenta missas aos domingos. Casado com Denilda 
Bazilatto e pai de Lenoh Henrique, o colaborador gosta de 
sair para ver os amigos e bater uma bolinha nas horas vagas.

ono de uma simpatia contagiante, José Bazilatto 
Júnior (56 anos) é o colaborador da Braspress 
com maior tempo de serviço na filial de Colatina 

(ES). Sua carreira profissional se mistura com a própria 
história das operações na cidade. 

“Estou na Braspress desde abril de 2004, quando 
começaram as atividades da filial”, contou José. Ele 
falou que, passada a fase de adaptação, tudo ficou mais 
tranquilo e hoje gosta muito do que faz. 

José trabalha na conferência das cargas para 
exportação e também das que chegam à cidade para 
serem distribuídas. “Etiquetamos, mandamos para a 
esteira, que faz a separação, e segue para o carregamento”, 
explicou sobre a rotina como Conferente, função que 
exerce há 13 anos.

D
O Conferente da filial de Colatina (ES) falou sobre suas atividades e sua gratidão em fazer parte da Braspress
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Patrícia Betto 
ENCARREGADA OPERACIONAL DA FILIAL DE CHAPECÓ (SC)
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Patrícia Betto entrou para o time de colaboradores 
da Braspress aos 18 anos de idade. Logo no início das 
operações da filial de Chapecó (SC), em 2009, Patrícia 
ingressou na função de Auxiliar de Atendimento.  

Seu trabalho e competência chamaram a atenção da 
Gerência, e ela foi promovida a Assistente Operacional, 
onde ficou até 2011. Logo em seguida, recebeu uma nova 
atribuição no Departamento Administrativo. 

“A Braspress oferece oportunidades aos colaboradores 
que se dedicam; as oportunidades internas me motivam”, 
contou Patrícia, que, durante essa jornada, se graduou em 
Gestão Comercial e se pós-graduou em Gestão de Pessoas. 

Por isso, acabou conquistando mais uma promoção 
em agosto passado e chegou à função atual, de 
Encarregada Operacional. Ela contou que sua rotina 
profissional é bem intensa, com acompanhamento e 
monitoramento de entregas/coletas e suporte à equipe 
de colaboradores.

Patrícia destacou outro aspecto positivo da Braspress: 
o ambiente. “O ambiente de trabalho na filial é agradável 
e tranquilo”, elogiou. Ela disse também que está à 
disposição de sua equipe para auxiliar e motivar sempre 
que necessário. “Esse relacionamento é fundamental para 
o bom desempenho da filial”, acrescentou.

Ela se orgulha por fazer parte desse time e é grande 
admiradora da Companhia e seus Diretores. “Admiro 
a visão empreendedora do Sr. Urubatan Helou e os 
investimentos em tecnologia e automação,  que garantem 
agilidade e qualidade dos serviços”, destacou. 

Casada há dez anos, Patrícia prioriza o lazer ao lado 
da família nos dias de descanso. Ela investe tempo em 
agradáveis passeios com parentes e amigos. Amante 
de cinema, contou que assiste a bons filmes durante as 
folgas. Ela finalizou dizendo: “Sou muito grata por todo 
crescimento pessoal e profissional que adquiri nesses oito 
anos na Braspress”.

Patrícia Betto: oito anos de uma carreira ascendente na Companhia
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NOSSA GENTE

Fábio Ricardo Destefani  
VENDEDOR DA FILIAL DE CASCAVEL (PR)

“O que me deixa mais feliz por fazer parte deste time é 
que a Braspress é uma empresa que valoriza o ser humano 
e está engajada em projetos sociais e sustentáveis”. Esse 
impactante testemunho vem do colaborador Fábio 
Ricardo Destefani (34 anos).

Fábio está na Braspress há dez anos, desde novembro 
de 2007. Ele desempenha a função de Vendedor na 
filial de Cascavel (PR). “Trabalho visitando os clientes, 
apresentando os serviços e mostrando a melhor forma de 
atender às necessidades deles”, explicou.

Durante a conversa, o Vendedor elogiou bastante as 
instalações e os colegas de trabalho. Em sua função, é 
necessário contar com o apoio de colaboradores de diversas 
áreas. Ele disse que a convivência é boa, bem como a 
estrutura que a Braspress disponibiliza para trabalhar. 

“O ambiente de trabalho é saudável, passando pelo 
espaço físico até os equipamentos de ótima qualidade, 
somado à colaboração dos colegas, que faz nosso dia a dia 
produtivo, leve e respeitoso”, elogiou o colaborador. 
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Fábio contou que começa sua jornada bem cedo. Ele 
chega à filial de Cascavel – cidade onde também reside –, 
confere as solicitações e verifica informações com colegas 
de outros setores para criar estratégias e planejar visitas. 
Ao final disso tudo, faz relatórios dessas visitas.

Casado há três anos com Rosane Guedes Lopes 
Destefani, Fábio declarou que tem um excelente 
relacionamento com a família e gosta de passar o tempo 
livre ao lado deles. “Gosto muito de me reunir com eles, 
compartilhar momentos. Praticamente todos estão por 
perto, e me sinto honrado por fazer parte desta família e 
de vê-la crescendo”.

Fábio tem grande estima pela Companhia. Como 
gratidão por esses dez anos de Braspress, ele disse estar 
“sempre disposto a buscar os melhores resultados”. O 
colaborador finalizou dizendo: “Admiro a Braspress 
porque investe constantemente em expansão, 
tecnologia e segurança para garantir o melhor serviço 
de entregas”. 

O Vendedor da filial de Cascavel (PR) orgulha-se da carreira e da família que construiu
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Solimar Pillonetto 
ENCARREGADO OPERACIONAL DA FILIAL DE CAXIAS DO SUL (RS)

Solimar Pillonetto (56 anos) é natural da pequena 
cidade de Machadinho (RS), de onde migrou, há 37 anos, 
para Caxias do Sul (RS), na Serra Gaúcha. Ele trabalha 
como Encarregado Operacional na filial da Braspress. 

Totalizando 15 anos de carreira na Companhia, Solimar 
é responsável por orquestrar o processo de saída e chegada 
de cargas na filial. “Tenho a responsabilidade de fazer 
com que a operação aconteça dentro dos procedimentos 
da Companhia, para que as entregas sejam realizadas e os 
clientes fiquem sempre satisfeitos” falou.

A rotina de Encarregado Operacional é bastante 
agitada. Solimar contou que chega cedo à filial e coordena 
distribuição de cargas e carregamentos/descarregamentos, 
além de verificar a documentação e pendências que possam 
vir a existir. “Sou responsável também por coordenar a 
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equipe que organiza o terminal”, explicou Solimar. 
Para ele, uma das razões que justificam todo o seu 

apreço pela Braspress é ver o trabalho geral feito com 
organização e qualidade, além do crescimento oferecido 
aos colaboradores.

“O ambiente na filial é bom. Temos nossas 
responsabilidades e o trabalho precisa ser feito, mas o 
respeito entre as pessoas tem de prevalecer”, declarou ele 
sobre a atmosfera profissional da filial.

Solimar é solteiro e a cada 15 dias visita seu filho 
Alexandro (15 anos), que vive em Machadinho. Ele contou 
que mantém um bom relacionamento com a família. 
Além de visitar o filho, nas horas vagas Solimar aprecia 
reunir os amigos para um bom churrasco e assistir jogos 
de futebol em casa.

Solimar gosta de visitar o filho e confraternizar com os amigos
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CARTASEVENTO

A Braspress apoiou a quarta edição do Campeonato 
Paulista de Showbol, que aconteceu na cidade de 
Barretos (SP) no ginásio de esportes João Batista da 
Rocha, conhecido como Rochão. Os times convidados se 
enfrentaram entre os dias 5 e 20 de dezembro passado.

A organização pediu um quilo de alimento não 
perecível como ingresso. O evento esportivo levou 
solidariedade às entidades assistenciais da cidade, 
como o Hospital do Câncer de Barretos, referência para 
o tratamento da doença na região. Além de patrocinar 
torneios esportivos, a Braspress incentiva e apoia 
causas sociais.

O showbol é uma modalidade de futebol indoor, ou 
seja, jogado em ambiente interno e de grama sintética. 
É um jogo extremamente ágil, com dois tempos de 25 
minutos cada um. O Campeonato Paulista de Showbol 
teve a participação de grandes potências do futebol e 
times da região. 

Santos, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Audax, 
Botafogo de Ribeirão Preto, Bebedouro e Barretense 
foram os times participantes. O Audax venceu o Botafogo 
de Ribeirão Preto por 9x6 na final do Campeonato, em 20 
de dezembro passado. A transmissão ficou por conta da 
ESPN Brasil, que dedicou 70 horas de sua programação à 
cobertura do evento. 

O ex-jogador Francisco Monteiro, o Todé, e Cláudio 
Botelho foram os organizadores do evento, que contou 
também com a participação de outros ex-jogadores 
consagrados em quadra, entre eles Viola, Müller e 
César Sampaio. 

Francisco Monteiro e Cláudio Botelho, entusiasmados 
com a repercussão do Campeonato, agradeceram a 
parceria com a Companhia. Sobre a parceria, Todé 
declarou: “Esse apoio é muito importe para nós. 
Agradecemos o Sr. Urubatan e a Braspress por incentivar 
o esporte”, disse ele. 

Campeonato Paulista de Showbol, em Barretos (SP), uniu esporte e solidariedade

Braspress apoia Campeonato Paulista de Showbol
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Parabéns, meus bons amigos Urubatan e 
Tayguara Helou!

Recebam nosso fraterno abraço, com a alegria de 
testemunhar o êxito de vocês pela conquista do prêmio 
como campeões no Setor de Transportes do Anuário 
Época Negócios 360°. 

Saudações,

Carlos Cesar Meireles Vieira Filho,
Presidente Executivo da ABOL (Associação 

Brasileira de Operadores Logísticos ),
São Paulo (SP)

Boa tarde, Sr. Urubatan Helou!
Parabéns pela conquista do Prêmio Anuário Época 

Negócios 360°, entre 300 empresas.
Com tanto crescimento e inovações, tanto tecnológicas 

quanto estruturais, esse prêmio coroa a excelência em sua 
gestão e qualidade na prestação de serviço. Bravíssimo!

Estarei aqui, sempre na torcida, para o seu sucesso e o 
desenvolvimento constante e crescente da Braspress.

Antes, bem antes, de ser sua empregada, eu era amiga e 
tenho muito orgulho, tanto do passado quanto do presente, 
de fazer parte desta equipe incrível! Isso me motiva sempre 
a querer aprender e crescer junto com vocês. 

Abraço, 
 

Luciana Povreslo,
São Paulo (SP)

Prezado (a) Colaborador (a),
“Nunca te canses, pois, de fazer o bem, convencido, 

todavia, de que a colheita, por tuas próprias mãos, 
depende de prosseguirmos, no sacerdócio do amor, sem 
desfalecimentos”. Emmanuel

Em 2017, o nosso muito obrigado!
A cada ano renovamos a nossa fé, nossas parcerias 

e projetos. Inspirados pelo espírito natalino, ousamos e 
acreditamos em dias melhores, em tempos de paz e em uma 
sociedade mais justa e fraterna. Assim foi esse ano que se 
torna ainda mais especial pelo nosso aniversário de 60 anos! 
Simbólico pela história, mas acima de tudo pela lembrança 
com que, datas especiais como essa, nos remetem à nossa 
fundadora – Vó Cida – por seu legado e perseverança 
que permitiu construirmos essa instituição que segue fiel 
aos seus valores. Foi um ano desafiador, mas não menos 
esperançoso porque graças ao seu apoio seguimos movidos 
pela caridade e sentimento de amor ao próximo em ação. 
Que essa carta singela chegue a você, caro colaborador, como 
o reconhecimento pleno por seu irrestrito apoio e nossas 
palavras passam traduzir nosso eterno agradecimento.

Um feliz e próspero 2018! 
Fraternalmente,

Ivone Vieira, Diretora Executiva,
Lar de Caridade, Uberaba (MG)

Caro Urubatan,
Parabenizo o amigo e toda a sua equipe pelo merecido 

reconhecimento por meio do Prêmio da Revista Época 
Negócios, no dia 8 de agosto passado, acrescentando 
votos de muito sucesso.

Grande abraço,
 

Oswaldo Dias de Castro
Grupo Arex, São Paulo (SP)

Prezado amigo Urubatan,
A Braspress é a empresa brasileira de transporte e 

logística que ombreia as multinacionais UPS, FedEx e 
DHL, e a essas nada fica a dever em gestão, tecnologia, 
compliance e visão estratégica de negócios. 

Só está faltando o livro, com umas 600 páginas, 
cujo título sugiro: Braspress, um sonho que virou o 
Planeta Azul.

É preciso disponibilizar aos estudantes de 
Engenharia, Administração e Marketing referências 
brasileiras de sucesso, e não somente cases americanos.

Parabéns a todos os habitantes desse seu planeta, 
conduzido com maestria e alegria por você. 

Forte abraço, 

José Geraldo Vantine,
Vantine Logistics Consulting,

São Paulo (SP)

Prezado Sr. Urubatan, 
Agradecemos imensamente, em nome do Deputado 

Federal João Fernando Coutinho, a cortesia do 
transporte de Recife (PE) para Brasília (DF) de alguns 
objetos do parlamentar.

Aproveitamos a oportunidade para colocar o nosso 
gabinete à disposição de Vossa Senhoria. 

Atenciosamente,

Lucimar Santos, Secretária,
Recife (PE)

 
Prezado Urubatan, 
Gostaria de agradecer o atendimento dado aos 

nossos alunos. Sem dúvida, vocês propiciaram uma 
experiência muito importante, já que eles tiveram 
a oportunidade de conhecer os procedimentos de 
uma transportadora referência no mercado, por sua 
estrutura e atendimento.

Até breve e muito obrigada!

Lina Alexandre, SENAC
(Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial),

São Paulo (SP)

CARTAS
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Sr. Urubatan, bom dia!
Gostaria de parabenizá-lo pelos ensinamentos 

constantes, que unem profissionalismo e humanismo em 
suas colocações.

A reflexão abaixo é de grande valor agregado para 
todos nós:

“A vida é feita por renúncias. Quando você escolhe 
uma coisa, renuncia a outras. Quando escolhi por uma 
vida empresarial, renunciei a outras. É um sacerdócio. 
Todos nós fazemos renúncias quando fazemos as nossas 
escolhas”.

Palavras sábias e referenciais, além da história 
exemplar que buscamos perseguir!

Mais uma vez, parabéns!

Carina Prates, 
Gerente de Tecnologia da Informação,

Guarulhos (SP)

Boa tarde, Denise!
Obrigada por compartilhar!
A cada reportagem, a cada palestra ministrada pelo 

Sr. Urubatan, fico ainda mais emocionada, encantada e 
orgulhosa com a história de sucesso da Braspress.

Uma empresa ímpar no mercado, com uma história 
de sucesso maravilhosa e empreendedores natos, 
que carregam consigo amor, encanto, entusiasmo e 
motivação há 40 anos, como no início.

Minha gratidão e admiração!
Um grande motivo para continuar exercendo com 

amor e paixão minhas atividades dia a dia, defendendo 
com veemência a Braspress. 

Carla Mendonça, 
Gerente Regional do Triângulo Mineiro

Uberlândia (MG)

Aos senhores
Ilmo. Presidente do SETRAM, Roberto Lima
Ilmo. Diretor Presidente da Braspress,
Urubatan Helou 
 
Prezados, boa tarde!
Com nossos cordiais cumprimentos, na pessoa de seu 

presidente Roberto Lima, vimos agradecer ao SETRAM 
(Sindicato das Empresas de Logística e Transporte de 
Cargas da Região de Amurel) a calorosa e profissional 
recepção em suas dependências na data de ontem a 
esta federação e seus associados para a realização da 
14.ª reunião de trabalho e terceira reunião itinerante 
da gestão 2016-2020, em que tratamos dos assuntos de 
interesse coletivo e proporcionamos a interação entre 
nossos representados.

Igual cumprimento e agradecimento incomensurável 
estendemos ao Sr. Urubatan Helou, que, com simpatia, 
humildade e cordialidade, nos brindou com o relato de 
sua trajetória profissional de sucesso, em que a superação 
dos desafios em busca da realização dos objetivos em 

muito contribui como inspiração para os empresários 
de nosso setor. Temos a certeza de que seu exemplo irá 
repercutir pela estrada do sucesso a ser trilhada pelos 
empresários que lá estavam, pois são em histórias de 
sucesso que devemos nos espelhar. 

Cordialmente, 

Ari Rabaiolli,
Presidente da Federação das Empresas 

de Transporte de Carga de Santa Catarina 
(FETRANCESC),

Florianópolis (SC)

Boa noite a todos!
O SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial) Francisco Matarazzo agradece a 
oportunidade oferecida, que permitiu aos nossos 
alunos grande aprendizagem, sendo uma experiência 
muito rica que levarão em suas lembranças, por agregar 
de maneira positiva em suas formações e atuação 
profissional.

Agradecemos ao Sr. Gentil por compartilhar suas 
experiências conosco de forma tão didática e dinâmica. 

Agradeço ao Gustavo pela recepção, acompanhamento 
e simpatia. 

Agradeço à Denise pela atenção desde o primeiro 
contato.

Parabéns pela excelência e profissionalismo.
Nosso muito obrigado!
Abraço, 
 
Regina Moreira Tucci, SENAC (Serviço Nacional
de Aprendizagem Comercial) Francisco Matarazzo,

São Paulo (SP)

Prezado Sr. Urubatan Helou, 
Neste mês faz 40 anos que a Braspress é associada 

ao SETCESP (Sindicato das Empresas de Transportes 
de Carga de São Paulo e Região), o que demonstra 
a competência e o espírito de empreendedorismo 
de seus dirigentes, haja vista os enormes desafios 
enfrentados em nosso país, como a baixa qualidade 
da infraestrutura viária, roubo de cargas, alta carga 
tributária e elevados custos de operação, entre tantos 
outros problemas.

Sabemos que, paralelamente à dedicação ao 
seu negócio, o senhor sempre contribuiu para o 
crescimento do SETCESP, que honrosamente o tem 
como membro do Conselho Superior. 

O SETCESP se orgulha de ter a Braspress como 
associada e agradece a confiança depositada nesse 
longo período de parceria.

Atenciosamente, 

Tayguara Helou, Presidente
Sindicato das Empresas de Transporte de 

Carga de São Paulo e Região (SETCESP),
São Paulo (SP)
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Tayguara Helou é exemplo de homem. Se o nosso 
Brasil fosse habitado só por criaturas como ele, teríamos 
um país maravilhoso.

Aristóteles Rocha, Ex-Presidente,
Sindicato das Empresas de Transporte

de Carga de São Paulo e Região (SETCESP),
São Paulo (SP)

Prezado Sr. Urubatan Helou,
Diretor Presidente
O TRC Gaúcho se sentiu muito prestigiado pela 

participação nas Páginas Amarelas da revista Braspress 
News – ed. 34. Consideramos a reportagem um registro 
das atividades de um dirigente do Rio Grande do Sul e 
empreendedor local com um sentimento de participação 
de todos os transportadores deste Estado. 

Particularmente as empresas Bertolini e Airship do 
Brasil, em nome do fundador e sempre presidente, Sr. 
Irani Bertolini, agradecem pelas referências.

Cordialmente,

Paulo Vicente Caleffi, Presidente,
Federação das Empresas de Transporte de
Carga de Bento Gonçalves (FETRANSUL),

Bento Gonçalves (RS)

Sr. Urubatan, boa tarde,
Recebi sua carta.
Parabéns pelo recente empreendimento. Realmente é 

elogiável um investimento desse porte em momento delicado 
que o País enfrentou – e pelo qual ainda está passando, mas 
já com boas perspectivas de retomada. 

Nós somos fabricantes e importadores de peças 
automotivas. Apesar de ramos distintos, temos valores 
muito parecidos e enfrentamos essa concorrência desonesta 
que em longo prazo só prejudica o cliente.

Voltamos a trabalhar com a Braspress recentemente 
e notamos uma melhoria considerável em seus serviços. 
Existem ainda melhorias a serem feitas – mas temos certeza 
de que elas ocorrerão.

Pode também contar com a IKRO.
Abraço,

 
Henrique Krolikowski, Gerente,

IKRO - Componentes Automotivos
Canoas (RS)

Sr. Urubatan,
Recebi sua carta aqui, na empresa Separar Produtos e 

Serviços Ltda, sediada no Rio de Janeiro (RJ). 
Não poderia deixar de expressar a satisfação e alegria 

quando fiz a leitura dessa carta, o quanto o senhor se 
dedicou e se dedica à frente dessa empresa. Que ela possa 
sempre se manter na meta traçada ao longo desses anos. 

Que a Braspress esteja sempre crescendo e realizando 

esse trabalho de qualidade em sua prestação de serviços, 
com sucesso em tudo e muita saúde.

Parabéns.

Valdeir Santos, Vendedor,
Separar Produtos e Serviços Ltda,

Rio de Janeiro (RJ)

Boa tarde, Urubatan Helou,
Parabéns pelos investimentos feitos na empresa. 

Estamos certos de que irá melhorar muito o atendimento 
dos nossos clientes, oferecendo segurança e rapidez. 

Um forte abraço,

Otávio Macedo dos Santos,
Veda Vaso,

Juazeiro (BA)

Sr. Urubatan, bom dia! 
Sou cliente da sua empresa Braspress e recebi a carta 

alusiva aos 40 anos de história. 
Primeiro, parabéns pela trajetória; segundo, quero 

dizer que tenho uma empresa de automação (11 anos de 
mercado) e me coloco à disposição para futuras cotações 
de novas demandas da Braspress do meu segmento. 

Jefferson Hubner, Diretor Comercial,
Intercine Home,

Vitória (ES)

Bom dia, Urubatan, 
Recebi sua carta hoje, com a qual fiquei muito feliz. 

Parabéns pelos investimentos e, acima de tudo, pela 
evolução permanente da empresa. Somente quem atua 
com ética e prioriza a qualidade do atendimento aos 
clientes pode entender o esforço necessário para se 
manter uma estrutura em melhoria contínua, mesmo em 
fase de dificuldade. 

A Braspress é muito importante para a Isla. Nossa 
parceria se desenvolve há muitos anos, e acredito 
que sempre possa avançar mais. Temos afinidades 
empresariais que vão além de relação cliente-
fornecedor. A Isla completou 62 anos em 2017, com 
foco total nos seus stakeholders, bem como na evolução 
do mercado de hortaliças como um todo. Evolução 
constante é uma regra inabalável para nós, e, assim 
como a sua empresa, fizemos fortes investimentos em 
estrutura e tecnologia nos últimos três anos.

Atendemos hoje a mais de 400 municípios, além da 
atuação de nossos distribuidores, que nos fazem chegar 
à quase totalidade do território brasileiro. Temos a 
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difícil missão de entregar sementes a todos os tipos de 
estabelecimentos comerciais, bem como produtores 
e pessoas físicas. Como bem lembrado, nada do que 
fazemos tem valor se a entrega dos produtos não for feita 
com excelência.

Por essas razões – e porque acredito que, como 
empresários, devemos nos manter unidos –, gostaria de 
convidá-lo a conhecer a Isla e tomar um café conosco. 
Estamos a três minutos do aeroporto de Porto Alegre, e 
seria um prazer tê-lo aqui para uma visita.

Abraço,

Diana Werner,
Isla Sementes Ltda,

Porto Alegre (RS)

Sr. Urubatan, 
Agradeço o envio da carta e lhe digo que foi com 

grande satisfação que a li.
Parabenizo-o pela iniciativa e redobradamente pela 

grande organização que construiu e dirige!! 
As perguntas feitas no texto e resposta no final: 

A BRASPRESS TERÁ, nós experimentamos todo o 
tempo!!

Lendo o texto de sua carta fica fácil entender que a 
Braspress pratica o que pensa e escreve. 

Newton Angelo Fournier,
Gerente de Logística

  Ninha Churrasco Ltda,
Ninha Fogões e Peças Eireli,

Bauru (SP)

Caro Urubatan,
Recebi recentemente uma carta sua nos informando 

sobre as últimas mudanças e investimentos da 
Braspress. Gostaria de parabenizá-lo pelas conquistas 
e desejar ainda mais sucesso para a empresa e seus 
colaboradores. 

Atenciosamente,

Reinaldo Souza, 
Comercial da Italytec Imex Ind. e Com. Ltda,

Nova Odessa (SP)

Ilmo. Sr. Urubatan Helou,
Prezado amigo Presidente,
Com grande satisfação registro o recebimento 

da revista Braspress News – ed. 34 e reitero meus 
agradecimentos por poder participar deste momento 
tão importante, bem como o nosso reconhecimento pelo 

excelente trabalho para o TRC e para os paranaenses.
Atenciosamente,
 

Cel. Sérgio Malucelli, Presidente,
Federação das Empresas de Transporte

de Carga do Paraná (FETRANSPAR),
Curitiba (PR)

Urubatan Helou,
Recebi sua carta, vi a Aline, nossa colaboradora, e 

tenho de elogiar sua postura neste momento difícil para 
todos nós.

Parabéns, fico muito feliz de poder trabalhar com a 
Braspress.

Um grande abraço.

Francisco Portela, Produção e Logística,
Grupo Editorial Nacional,

Rio de Janeiro (RJ)

Bom dia, Urubatan.
Recebi sua correspondência com muita alegria e 

o parabenizo pelo sucesso neste país que não valoriza 
quem paga impostos e gera empregos. 

Lhe desejo muito mais sucesso ainda.
Que Deus o abençoe.
Atenciosamente,

Engenheiro Marcelo C. Sossai, 
Sossai Engenharia,

Macaé (RJ)

Boa tarde, Urubatan.
Parabéns pelos 40 anos de investida e prestação de 

serviços Braspress.
Abraço,

Ingomar Schüncke, Sócio Administrador,
LKIDS Confecções,

Jaraguá do Sul (SC)

Boa tarde, Urubatan Helou.
Hoje recebi sua carta de agradecimento por 

confiarmos nossas mercadorias a vocês.
Tenho certeza de que vamos continuar trabalhando 

juntos, pois na Braspress posso confiar!

Geovani Silva, Comercial,
Mormaii Camping,
Florianópolis (SC)
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Prezado Urubatan Helou,
Boa tarde!
É com muita satisfação que recebemos a ratificação 

da conclusão do processo de transferência do hub de São 
Paulo para Guarulhos.

Cientes de que esta foi uma grande conquista da 
Braspress, ficamos orgulhosos do sucesso de nossos 
parceiros e esperamos estar sempre juntos nas 
conquistas do dia a dia. 

Parabéns a todos os colaboradores Braspress. 
Desejamos grandes negócios para todos.

Tarquino Matias,
Controle de Qualidade – Star Weld,

Belo Horizonte (MG)

Oi, Sr. Urubatan,
Boa Tarde!
Recebemos sua carta. Parabéns pela grande empresa 

que administra. Temos bastante confiança na Braspress 
justamente pela seriedade e bons preços de frete.

Sua empresa concilia as duas coisas: preço e qualidade.
O atendimento da filial de Florianópolis também está 

muito bom.
A vendedora que nos atendeu é excelente. 
Obrigada!

Ivete H. Andrade,
Sócia Gerente – Brindestar,

Biguaçu (SC)

Caro Urubatan,
Recebi sua carta e fiquei impressionado com os 

avanços de sua empresa.
Pessoalmente torço por ela por vários motivos, entre 

eles sua gana de vencer na vida!!
Abraços e obrigado pela lembrança. 

André Carvalho, Diretor,
Protec Soluções Inteligentes para Indústria,

Recife (PE)

Boa tarde, prezado Sr. Urubatan tudo bem?
Acabei de receber sua carta e achei fantástico esse 

relacionamento. Sou gerente há 14 anos aqui, na empresa, 
e também mantenho essa linha de atendimento, muito 
válida e leal. 

Somos distribuidores de produtos de higiene bucal 

e pessoal e já trabalhamos há bastante tempo com a 
Braspress. Confesso que sou fã de vocês. Contem conosco!

Um abraço,

Rodrigo Almeida Batista, Administrador,
Cirillo Personal Kit,

São Paulo (SP)

Prezado Sr. Urubatan,
Que bom ler sua carta; ela é inspiradora. Acreditamos, 

sim, na Braspress há muitos anos e continuaremos nossa 
parceria. 

Desejo mais sucesso.
Obrigado.
Atenciosamente,

Eduardo Dutra, Diretor,
Visual Crachás e PVC,

Brasília (DF)

Bom dia Camila, tudo bem?
 
Adorei os brindes, mas a revista para mim foi 

o melhor de todos, pois foi muito bom poder ver o 
Urubatan o Petri. Lembro que o Petri era muito magro 
e muito cabeludo e o Urubatan também tinha muito 
cabelo rsrs.

Como foi o meu primeiro emprego eu nunca esqueci, 
ficou sempre nas minhas lembranças. Eu trabalhei no 
escritório da Joaquina Ramalho há uns 38 anos atrás, eu 
tinha 15 anos e foi muito bom.

Fico feliz por ver o enorme crescimento da 
Braspress, o Urubatan era um homem muito batalhador 
e conseguiu, eles merecem.

Abraços e sucesso sempre.

Solange Fernandes,
AEROPORTUÁRIA,

São Paulo (SP)

Caro Urubatan,
Parabéns pelos 40 anos da Braspress, com uma 

história de sucesso, coragem, força de vontade e 
determinação.

É uma honra ter uma transportadora com esse foco 
de trabalho.

Sabemos bem como a cada dia é mais difícil 
trabalhar honestamente neste país, onde ladrões julgam 
e absolvem ladrões. 
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Estamos neste mês completando 80 anos de muita 
luta e vitórias, sempre com foco em nossos clientes, 
funcionários, fornecedores e representantes, sabendo 
transferir de pai para filho este constante espírito de luta 
e honestidade. Já estamos na terceira geração. Eu sou 
Flávio, da segunda geração. 

Receba nosso mais caloroso abraço com votos de uma 
longa vida de sucesso.

Cordialmente, 

Flávio Aleides, Diretor,
Rio Center,
Natal (RN)

Boa tarde, Sr. Urubatan,
Parabéns pelo seu empreendedorismo. Visionários 

como o senhor me inspiram a seguir em frente, pois o 
sucesso é alcançável!

Somos uma pequena empresa do interior da Bahia, na 
cidade de Camaçari. Depois que comecei a usufruir dos 
serviços de sua empresa, não transporto mais nada de São 
Paulo para aqui que não seja pela Braspress. 

Se tiver curiosidade, acesse o Youtube: Lindanxan 
Equipamentos ou o Google. Verá que mais de 50% de 
minha loja foi trazida por sua companhia.

Obrigado por tudo e vamos seguir em frente.
Abraço, 

Daniel Cruz, Gerente,
Lindanxan Equipamentos,

Camaçari (BA)
      

Boa tarde, Sr. Urubatan Helou.
Tudo bem?
Recebemos a carta da sua empresa e ficamos felizes 

em saber do sucesso da transportadora. Estamos 
há tempos trabalhando em parceria com vocês para 
benefício mútuo. Todas as mercadorias que compramos 
de fornecedores fora do estado chegam pela Braspress.

Maurício Novello, Consultor de Vendas,
Ponto Eletrônico,

Caxias do Sul (RS)

Sr. Urubatan Helou, 
Boa tarde.
Recebi uma carta de agradecimento e fiquei muito 

feliz por ser lembrado por um empreendedor e uma 
empresa pela qual tenho muito respeito e consideração.

Fiquei muito feliz por meu presidente, Sr. Augusto 
Ernani, ter ido conhecer a nova instalação do Grupo (ele 
mesmo me contou).

Ao senhor, sucesso.
Muito obrigado pela carta

Rubens da Silva,
Grupo Aste,

Serra (ES)

Boa tarde a todos os colaboradores dessa 
conceituada empresa.

O motivo do meu contato é o de parabenizá-los pela 
civilidade e respeito à pátria. Fico feliz por saber que 
ainda existem pessoas que cultivam atos de civismo 
em nosso país e acreditam nas instituições; fico muito 
orgulhoso de morar próximo a vocês, acordar todos os 
dias e ver essa bandeira linda tremulando no horizonte, 
muito embora, apesar do tamanho, passe despercebida 
por muitos, mas não por mim.

Parabéns! Que bom seria se todos seguissem o 
exemplo dessa conceituada empresa. Abraço a todos e, 
desde já, Feliz Natal e um novo ano próspero e cheio de 
conquistas, com muita saúde e felicidades.

Adilson Ribeiro de Campos, 
Curitiba (PR)

Prezado Sr. Urubatan,
Boa tarde!
Gostaria de agradecê-lo pelo presente enviado: o 

exemplar do livro Força para Vencer.
Estou certa de que será uma leitura de grande valia...
Aproveito a oportunidade para parabenizá-lo pelo 

efetivo crescimento de nossa Companhia, referência 
para nosso segmento e exemplo de que é possível 
crescermos na crise se decidirmos não participar dela, 
como foi o caso da Braspress.

Tenho muito orgulho de pertencer a esta família e 
firmo meu compromisso para levar o faturamento de 
Porto Alegre muito além em 2018. Gratidão a todos por 
estarmos fechando 2017 com chave de ouro.

Abraços ao senhor e sua família, um Natal lindo e 
abençoado, assim como um novo ano repleto de saúde 
e realizações...

Luciana Leite,
Supervisora Comercial,

Porto Alegre (RS)
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Sr. Urubatan,

Boa tarde!
Obrigado pelo livro. Será lido com grande satisfação.
Agradeço também pela mensagem de felicitações. 

Desejo o mesmo ao senhor e seus familiares. Feliz Natal e 
um próspero 2018!

      Atenciosamente,

Rodrigo Costa,
Gerente de filial,

Presidente Prudente (SP)

Sr. Urubatan, bom dia!
Quero lhe agradecer o envio do livro de Alex Dias, 

Força para Vencer. Tenho certeza de que será uma 
leitura produtiva já pelo prefácio. 

 Desde já quero lhe desejar um Feliz Natal e um 
2018 regado de superações e realizações, pois o senhor 
é um homem de desafios que nos estimula com suas 
histórias e nos motiva a fazermos o melhor sempre.

Deus nos abençoe. Conte sempre com a equipe de 
São Luís do Maranhão, que tem muito orgulho em 
compor este quadro de campeões.

Abraço fraterno,

Luciana Aquino,
Gerente de filial,

São Luís (MA)

    
Denise, bom dia.
Como vai? Com os meus 34 anos vividos, percebo o quanto 

aprendo com cada história das pessoas que conheço, pois 
todas têm uma trajetória para me contar. São sonhos, lutas, 
noites não dormidas, renúncias – verdade: muito trabalho e, 
principalmente, fé. Digo isso porque foram os sentimentos que 
tive ao estar na Braspress. Parafraseando o Sr. Urubatan, “me 
apaixono todos os dias em que entro lá”. Hoje, compreendo 
o que quis dizer. Não consigo mensurar a “paixão” dele, mas 
digo-lhe, de coração, que me apaixonei também. Ao entrar na 
capela, agradeci a Deus pela oportunidade de viver aquele dia 
e participar um pouquinho dessa história, a qual levarei para 
a minha vida pessoal e profissional.

A dedicação das pessoas que lá estavam foi algo que me 
surpreendeu, pois sonhos “sonhados” juntos se multiplicam 
e fazem a vida valer a pena a cada dia. Isso, para mim, não 
tem preço. O Leandro e a Simone me acompanharam e me 
passaram os sentimentos que têm ao estarem ali: orgulho. 
Estenda meu agradecimento a ambos, pois cederam seu 

tempo para que eu pudesse aprender, entender, ouvir e ver 
o que eles veem.

Agradeço por tê-la conhecido e por nosso “acaso” – não 
tão “acaso” assim, pois acredito que tudo aconteça com um 
propósito. Confesso que voltei mais enriquecida de valores, 
dedicação e de amor pelo que se faz.

Minha gratidão ao Sr. Urubatan, pois ele me mostrou – 
mesmo por pouco tempo –, que a humildade, a sabedoria e 
muito trabalho transformam os sonhos em “vidas”!

Um abraço fraterno e, mais uma vez, muito obrigada.

Julyanna Vieira Gobbi,
Coordenadora Comercial do Sindicato das 

Empresas de Transporte de Carga do Espírito 
Santo (TRANSCARES),

Cariacica (ES)

Ao Senhor Urubatan Helou
Prezado parceiro amigo,
Durante o ano, dentro de suas possibilidades, não se 

mediram esforços para atender às nossas expectativas nas 
entregas de mercadorias.

Parceria bem-sucedida é assim: confiança mútua nos 
trabalhos oferecidos por ambos.

Quando confiamos nossas mercadorias aos serviços 
da Braspress, acreditamos que farão de tudo, dentro de 
suas possibilidades, para transportar nossos produtos, 
fabricados por mais de 700 famílias, e ajudar-nos a deixar 
nossos clientes encantados! Claro que recomendamos aos 
nossos clientes o transporte pela Braspress.

Obrigado! Os nossos mais sinceros votos de alegria, 
saúde, paz (muita paz) e boas festas no final de 2017 e 
início de 2018.

Que venha 2018, pois estamos preparados.
Obrigado

Daines Toledo, 
Gerente de Logística e Faturamento,

Trinys Indústria e Comércio Ltda.
Osvaldo Cruz (SP)       

Denise, bom dia. 
Agradeço a recepção e a cordialidade na visita, fui 

muito bem atendido por todos.
Muito obrigado.

Emerson Leite, Gerente de
Logística e Distribuição, 

Leonfer Atacado,
Maringá (PR)
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Prezado Sr. Urubatan,
É com imenso prazer que retorno agradecendo o 

livro recebido, Força para Vencer, de Alex Ribeiro. São 
histórias como a da Ciça, “que tinha tudo para dar errado, 
mas venceu”, que nos fazem agradecer ao pão de cada 
dia, ao nosso lar, nossa família, ao nosso trabalho digno, 
e também nos incentivam a batalhar cada dia mais para 
merecer e conquistar nossos objetivos...

Sou grata por fazer parte desta Família Braspress 
e saber que nosso Diretor Presidente nos incentiva ao 
crescimento profissional e pessoal!

Chegamos ao findar de mais um ano com a certeza de 
que estamos no caminho certo, de que esta Diretoria nos 
coloca nas diretrizes certas e de que somos liderados por 
especialistas no nosso negócio, com a busca constante de 
sucesso em cada novo projeto e tomada de decisão.

Este sucesso se solidifica através de prêmios recebidos 
por nossa Companhia, como o Mérito Lojista 2017, 
recebido pela quarta vez seguida em nosso estado como 
transportadora mais lembrada do Rio Grande do Sul.

Desejo um Natal abençoado e um 2018 de muitas 
realizações e prosperidade para toda a Familia Helou e 
a Braspress!

Abraços,

Simone Andres,
Gerente de filial,

Santo Ângelo (RS)
 

Caro Amigo Urubatan,
Obrigado pela lembrança! A agenda é a companhia 

do amigo por todo o ano.
Alegria no Natal e sucesso ao Planeta em 2018.
Um grande abraço,

Pedro Lopes, Presidente,
Associação Brasileira de Logística e 

Transporte de Cargas (ABTC),
Brasília (DF)

Prezado Urubatan Helou,
Muito obrigado pela calorosa receptividade da equipe de 

sua empresa à Julyana Gobbi, nossa profissional do Comercial 
que esteve em São Paulo (SP) para uma visita técnica.

O objetivo principal da viagem da Julyana era uma 
ida ao SETCESP (Sindicato das Empresas de Transporte 
de Carga de São Paulo e Região) para ver de perto o 
funcionamento dos setores e aprender mais a respeito dos 
processos exercidos no sindicato, que têm sido considerados 
cases de sucesso no segmento de transporte rodoviário de 
cargas e logística, devido à gestão diferenciada e moderna do 

Presidente Tayguara Helou, que está investindo pesado em 
gestão, relacionamento e inovação.

No entanto, em seu primeiro dia em solo paulista, 
Julyana teve a oportunidade de conhecer o Planeta Azul 
e, em suas próprias palavras, ficou “encantada com a 
receptividade de seus colaboradores e impressionada com a 
estrutura, logística e administração da empresa”.

Mais uma vez, agradeço imensamente a riquíssima 
oportunidade que ofereceu à nossa colaboradora. Estou 
certo de que as excelentes experiências e o networking a 
que ela teve acesso em São Paulo farão toda a diferença, 
não apenas em sua rotina profissional no TRANSCARES, 
mas sobretudo em sua vida pessoal. Afinal de contas, quem 
não gosta de ver e poder compartilhar histórias reais e de 
sucesso?

As horas de aprendizado proporcionadas à Julyana 
são absolutamente convergentes ao lema que seguimos 
no TRANSCARES, que defende que sozinhos vamos mais 
rápido, porém juntos vamos mais longe! 

Liemar Pretti, Presidente,
Sindicato da Empresas de Transporte de 

Carga do Espírito Santo (TRANSCARES),
Cariacica (ES)

Bom dia a todos! 
Vimos confirmar o recebimento do quadro do 

Planeta Azul.
O mesmo já foi instalado.
Aproveitamos para agradecer o envio, conforme 

solicitação.
Com certeza, o quadro é monumento da capacidade 

empreendedora do Sr. Urubatan e dessa sólida Companhia 
que tanto prestigiamos. 

Atenciosamente, 

Alisson Israel, 
Administrador Financeiro, 

Divinópolis (MG)

Anderson, bom dia!
Recebi hoje o quadro do Planeta Azul e a carta do Sr. 

Urubatan Helou.
Estarei providenciando a colocação do quadro em 

um lugar de destaque em nossa filial para mostrar aos 
colaboradores e clientes o orgulho que a Braspress nos 
proporciona com este mega investimento.

Liria Taufe,
Gerente de filial,

Novo Hamburgo (RS)
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ACRE
Rio Branco .......................... (11) 2188-9000

ALAGOAS
Maceió ................................ (82) 4009-9300

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 .......................... 0800 749 0022
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
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