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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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pela nossa tecnologia na movimentação de materiais e da forte 
infraestrutura de que dispomos, imediatamente promoveu o 
escoamento do enorme volume de encomendas que estavam 
represadas (cerca de 600 mil). 

Enfim, o fato é que arrumamos a casa em uma velocidade muito 
superior à de nossos concorrentes e agilizamos a solução de nossos 
clientes no equacionamento dos malefícios provocados pela greve. 

Vale ainda lembrar que, no dia 30 de maio, diante das 
informações de recuo do movimento grevista e redução dos pontos 
de bloqueio dos manifestantes mais radicais, liderei um comboio 
de 150 carretas de várias transportadoras para o Rio de Janeiro, 
coordenado em colaboração com a NTC&Logística (Associação 
Nacional das Empresas de Transportes de Carga), entidade 
representativa do TRC (Transporte Rodoviário de Cargas), da qual 
sou Vice-Presidente. Todos sabem de minha luta pelo setor, e eu 
jamais poderia ficar de braços cruzados em um momento como 
esse, de enorme tensão e tristeza.

Assim, em nível de Brasil – e sempre com o respaldo de 
nossa equipe de Gerenciamento de Risco, que monitorou todas as 
estradas do País de forma contínua e ininterrupta, como sempre 
faz com eficiência e eficácia –, pudemos acompanhar e analisar 
pontualmente a liberação das rotas dos veículos, na medida em que 
as estradas eram desbloqueadas com a colaboração do Exército.

Também não medimos esforços para encontrar as medidas 
paliativas para colocar nossa frota em operação o mais rápido 
possível, traçando rotas alternativas depois de termos passado 
várias horas analisando os bloqueios e até sobrevoando as estradas 
com a utilização de nosso helicóptero.

Tivemos problemas de abastecimento (como todos os 
brasileiros) e montamos uma operação especial para evitarmos 
gargalos e podermos voltar à normalidade o quanto antes.

Os prejuízos e as consequências dessa greve serão com certeza 
ainda sentidos neste segundo semestre, mas esperamos que o 
bom senso prevaleça e que, aos poucos, o País volte a encontrar o 
caminho da recuperação econômica.

Excepcionalmente nesta edição, faço questão de colocar aqui 
minha mensagem sobre o assunto, mas não deixe de ler nossas 
reportagens, que contam de todo o nosso esforço para continuarmos 
a ser a maior transportadora de encomendas do Brasil.

EDITORIAL

Urubatan Helou
Diretor Presidente do Grupo H&P

V ivemos momentos de enorme apreensão no mês de 
maio passado a partir do momento da deflagração dessa 
insana greve de caminhoneiros autônomos que jamais 

deveria ter ocorrido.
Foram dias difíceis, quando tivemos 100% de nossas operações 

paralisadas e uma grande quantidade de veículos bloqueados 
nas estradas, com enorme risco securitário (já que esse tipo de 
movimento não tem cobertura pelas seguradoras), funcionários em 
casa e dificuldades de abastecimento por todo lado.

Essa paralisação, porém, ocorreu, trazendo enormes prejuízos 
financeiros à Organização e a todas as demais empresas do 
transporte, bem como a outros setores da economia, não somente 
pelas receitas que não realizamos, como também pelos custos de 
escoamento das encomendas represadas.

Em nossa Companhia, seguramente, esses custos de 
escoamento das encomendas tiveram menor impacto do que em 
nossos concorrentes.

Por quê???
Porque nas principais filiais de nossos concorrentes, o excesso 

precisou ser retirado manualmente ou com métodos rudimentares, 
o que exigiu deles semanas para que pudessem se organizar. Na 
Braspress, foi diferente: tendo à disposição o maior SORTER 
(Sistema Automatizado de Distribuição de Encomendas) da 
América Latina e do Hemisfério Sul, instalado no hub de Guarulhos 
(SP), no Planeta Azul, além de outros no Rio de Janeiro (RJ) e em 
Curitiba (PR), agilizamos o escoamento de nossos clientes. Além 
disso, quando muitas empresas ainda nem tinham iniciado as 
operações, nosso Comitê de Crise colocou em funcionamento um 
plano B com 100% das operações em todo o Brasil.

Por isso, conseguimos passar pela tormenta, que, todavia, 
ficará marcada de forma indelével na história do País como um 
dos maiores movimentos grevistas já vistos em uma atividade 
econômica. Certa ou errada, o fato é que essa paralisação ocorreu 
e causou enorme desorganização ao processo operacional das 
empresas de transportes.

Nossa empresa, com a atitude da área operacional respaldada 
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ENTREVISTA

CLÉSIO ANDRADE:
Missão cumprida

BRASPRESS NEWS6

E m março de 2019, quando termina seu oitavo 
mandato consecutivo à frente da entidade 
nacional de transportes, Clésio Andrade ingressa 

no Conselho de Representantes e vai cuidar de seus 
negócios. Criada em 1954, a então CNTT (Confederação 
Nacional dos Transportes Terrestres) era dirigida por 
líderes do transporte rodoviário de passageiros até o 
começo dos anos 1990, quando ocorreu uma mudança 
no estatuto para unificar todos os modais e a logística. O 
nome, então, foi alterado para Confederação Nacional dos 
Transportes (CNT) e estabeleceu o rodízio, que acabou 
não acontecendo. Aos 40 anos de idade, Clésio Andrade 
elegeu-se Presidente e mostrou habilidade para organizar 
a entidade. Trazendo os modais aéreo, ferroviário (já em 
mãos privadas) e aquaviário, batalhou para estruturar 
o SEST/SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Transporte), autorizado pela 
Constituição de 1.988 e aprovado pela Lei n.º 8.706/1.993. 
A etapa seguinte foi estruturar o serviço social e de 
aprendizagem do transporte.

BRASPRESS NEWS  -  Como o senhor resumiria 
a evolução dos 25 anos do SEST/SENAT?

CLÉSIO ANDRADE - Foram anos de um trabalho 
muito intenso. Quando assumimos, a CNT era muito 
desprestigiada tanto pelo público interno quanto 
externo. Era uma confederação de segunda linha, sem o 
prestígio da CNI (indústria), da CNC (comércio) ou da 
CNA (agricultura). Começamos a trabalhar um plano 
estratégico de três pilares e, recentemente, criamos 
o quarto, de inovação. O primeiro eixo institucional 
consistia em fortalecer a CNT como entidade 
representativa dos transportadores para sermos ouvidos 
em todas as instâncias; o segundo, social/profissional e 
dos trabalhadores, foi a estruturação do SEST/SENAT; 
e o terceiro, de gestão das empresas, baseava a criação 
do ITL (Instituto de Transporte e Logística). Fizemos 
inúmeros trabalhos técnicos, pesquisas nacionais de 
rodovias, logística, sistemas aquaviário e ferroviário, o 
que nos levou a elaborar o Plano CNT de Transporte e 
Logística. O SEST/SENAT avançou muito: hoje temos 136 
instalações que atendem a todos os modais. Até o final de 
2019, mais 48 unidades serão inauguradas, das quais 37 

estão sendo modernizadas e ampliadas. Todas as unidades 
do SEST terão gabinete odontológico, e todas do SENAT 
contarão com simuladores de direção e de empilhadeiras. 
Ao longo desses 25 anos, foram mais de 118 milhões de 
atendimentos. O SENAT oferece mais de 500 cursos 
presenciais e de 300 cursos à distância. Na assistência à 
saúde, contabilizamos 1,7 milhão de atendimentos anuais. 

Os cursos do ITL vêm sendo aperfeiçoados com a 
introdução de novas tecnologias para as empresas, em 
convênio com a Fundação Dom Cabral para a formação 
de executivos em todos os modais. Pelo menos 1.500 
executivos já foram treinados por esse convênio. O 
ITL mantém parceria com universidades dos EUA, 
para certificação do setor aéreo, e da Alemanha, para o 
metroferroviário, além de aperfeiçoamento de executivos 
na Singularity, do Vale do Silício, e de Stanford, nos EUA. 
A CNT mantém representação na Alemanha e na China 
para acompanhar empresas inovadoras que tenham 
interesse no Brasil.

BRASPRESS NEWS - Quais os resultados de 
tudo isso para as empresas?

CLÉSIO ANDRADE - As empresas se 
profissionalizaram muito, principalmente as pequenas e 
médias, pois as grandes têm competência própria. Nosso 
setor cresceu muito e passou a ser mais respeitado. Hoje, 
em relação a qualquer medida a ser adotada que afete nosso 
setor, o governo nos ouve, discute. Um recente exemplo foi 
o do óleo diesel, que nos últimos três meses passou a ter 
um aumento menor. Há pouco estivemos reunidos com o 

Clésio Andrade preside a CNT desde 1.994

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valdir dos Santos
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Ministro da Segurança para discutir o roubo de cargas e 
hoje recebemos o Comandante-Geral da Polícia Rodoviária 
Federal, que nos informou sobre uma série de medidas que 
estão sendo adotadas e contam com nosso apoio.

A atividade do transporte convive com a tecnologia no dia 
a dia graças ao empenho do SEST/SENAT e do ITL, desde os 
primeiros computadores até as mais modernas tecnologias 
de gestão. O programa como o Despoluir, existente há dez 
anos, foi adotado pelas empresas em todo o País e está 
alinhado com o Acordo de Paris de mudanças climáticas. 
Isso trouxe benefícios ao meio ambiente e redução de custos 
às empresas. Já passaram de 2 milhões as aferições de 
emissões em caminhões e ônibus nesses dez anos.

BRASPRESS NEWS - Os cursos de motoristas 
reduziram a carência desses profissionais?

CLÉSIO ANDRADE -  Nós temos vários programas 
para suprir o mercado, como o da primeira habilitação, 
para jovens da periferia, o de atualização da carteira 
para evoluir de faixa e atender aos veículos de carga e de 
passageiros, bem como o de qualificação de cobradores, 
para se tornarem motoristas nas empresas de transporte 
urbano. A dificuldade persiste na área de tecnologia, 
porque faltam motoristas capazes de operar veículos 
carregados de tecnologia. O SEST/SENAT também está 
atento a essa questão.

BRASPRESS NEWS - E nos demais modais?
CLÉSIO ANDRADE  - Aqui, na CNT, adotamos 

uma visão sistêmica do transporte porque representamos 
todos os modais. Como exemplo, a forte presença do 
aéreo, que historicamente não fazia parte da CNT. Em 
uma turma de 40 alunos, os cursos de gestão realizados 
em convênio com a Fundação Dom Cabral, têm 15 do 
transporte rodoviário de cargas, 15 do de passageiros, 5 
do ferroviário e 5 do aéreo. 

BRASPRESS NEWS - Hoje a CNT tem todos os 
números do setor?

CLÉSIO ANDRADE - Temos e fornecemos para 
o governo, que nunca os teve nem conseguiu fazer um 
plano nacional para o transporte. Nosso Plano Nacional 
mostra ao governo a carência de cada estado. 

BRASPRESS NEWS - E o governo tem acatado 
essas sugestões?

CLÉSIO ANDRADE - O governo não tem recursos 
e, quando tem, não gasta ou gasta mal. Nos últimos anos, 
não conseguiu investir nem 50% do orçamento. A má 
qualidade das rodovias aumenta os custos do transporte 
em 27%, além do consumo de diesel. Os acidentes 
de trânsito, muitas vezes causados pelas condições 
das rodovias, dão R$ 10 bilhões de prejuízos ao País. 
Bastariam R$ 8 bilhões para reparar as rodovias.

BRASPRESS NEWS - Dos modais, qual o mais 
carente de investimentos?

CLÉSIO ANDRADE - Sem dúvida, é o rodoviário, 
que responde por 60% do segmento de cargas e por 90% 
do de passageiros. As concessões de rodovias têm sido a 
salvação, como provam nossas pesquisas anuais. As de 
melhor estado são de concessões privadas. Em 2017, a 
situação das rodovias piorou em 2,58% em relação ao ano 
anterior, e a tendência é piorar ainda mais, porque nos 
próximos anos o governo não terá recursos para investir. 
Além disso, o Brasil está desatualizado na tecnologia de 
construção, atrás da China, da Alemanha, da Suíça e dos 
Estados Unidos, que constroem rodovias em um ano 
(aqui, as obras levam de dez a 12 anos). O Plano da CNT 
estima a necessidade de R$ 1 trilhão para solucionar a 
infraestrutura no País. As concessões são a única saída, e 
o governo precisa ter agilidade e coragem para fazê-las em 
massa. Isso vale para ferrovias, portos e outros modais. Se 
o governo tivesse feito as concessões, as obras estariam 
em execução, sustentando o crescimento econômico.  

BRASPRESS NEWS - Na prevenção de 
acidentes, o que o SEST/SENAT tem feito?

CLÉSIO ANDRADE  - Nós estamos desenvolvendo 
um programa de prevenção utilizando vans que circulam 
pelas rodovias, nos postos e pontos de parada, orientando 
os motoristas na prevenção de acidentes. Os cursos de 
direção defensiva e de relações humanas e treinamento 
nos simuladores de direção, ministrados no SEST/SENAT, 
complementam a iniciativa. O problema grave no Brasil é 
de ordem estrutural mesmo. As péssimas condições das 
rodovias acabam agravando os acidentes e aumentando o 
número de ocorrências. 

BRASPRESS NEWS - Nesses 25 anos, a imagem 
do setor de transportes melhorou?

CLÉSIO ANDRADE  - Eu acho que sim, até mesmo 
no transporte urbano, com veículos mais modernos. As 
empresas estão investindo, mas o congestionamento de 
trânsito cabe ao poder público resolver. O mesmo ocorre 
no transporte de cargas, com caminhões modernos, menos 
poluidores e mais seguros. Cabe ao governo melhorar as 
rodovias. O povo sabe distinguir essas diferenças. 

Clésio Andrade contribuiu para o desenvolvimento do SEST/SENAT
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BRASPRESS NEWS - Como o setor se prepara 
para as grandes transformações tecnológicas?

CLÉSIO ANDRADE - As empresas têm que se 
preparar, e a CNT tem estimulado isso por meio de 
convênios com universidades de alto nível. Achamos 
que no futuro o transporte será pelo ar. A Google está 
investindo forte nisso, e nossos executivos estão indo 
ao Vale do Silício para conhecer tudo. A Embraer está 
fazendo seu lançamento. Há também o transporte de 
cargas e passageiros por cápsula em alta velocidade, 
dentro de túneis de baixa pressão, com movimento por 
levitação eletromagnética. Além de Estados Unidos, 
Emirados Árabes e França, esse sistema está sendo 
desenvolvido em Contagem (MG). Vamos deixar isso 
encaminhado para a nova Diretoria da CNT. Acho que nos 
próximos 30 anos muita coisa vai mudar, e o Brasil tem 
que estar preparado para receber as tecnologias. O novo 
modelo de transporte urbano empregará veículos de alta 
velocidade, inteligentes e autônomos.

BRASPRESS NEWS - E o que é o Conecta?
CLÉSIO ANDRADE - É um programa do ITL 

de estímulo às startups, empresas que se destacam 
pela inovação tecnológica nos diferentes modais do 
transporte, em convênio com a BMG UpTech. De 100 
empresas inscritas, cinco serão escolhidas para serem 
treinadas no Vale do Silício, nos EUA. 

BRASPRESS NEWS - Por que o senhor decidiu 
deixar a Presidência?

CLÉSIO ANDRADE  - Primeiro porque os projetos 
foram todos implantados e estão completos. Cumprimos 
o que prometemos: pesquisas consolidadas e formato de 
funcionamento da CNT implantado. Assim, não há mais 
papel para mim aqui, que sou um executivo de criação e 
execução. Vou sair por causa do meu cansaço natural e 
também porque queremos que venham pessoas com ideias 
novas para renovar as estruturas que criamos. Tivemos 
problemas aqui, fui passado para trás e não percebi, mas 
demitimos mais de 180 funcionários. Hoje a fase está 
boa; aplicamos compliance e transparência. As contas 
do SEST/SENAT são fiscalizadas pelo TCU (Tribunal de 
Contas da União), pelo Ministério da Transparência e 
pela CGU (Controladoria Geral da União). Além disso, 
mantemos auditoria interna e área voltada à governança 
corporativa. Corrigimos alguns erros de gestão que 
tivemos. Está tudo pronto. 

BRASPRESS NEWS - Quando serão as eleições?
CLÉSIO ANDRADE  - Em novembro próximo 

iniciaremos as discussões, e meu mandato termina 
em 19 de março. A eleição deve ocorrer entre janeiro e 

fevereiro. As federações com direito a voto são 34 ou 35, e 
as associadas participam das discussões. 

BRASPRESS NEWS - Fora das entidades, o que 
o senhor irá fazer?

CLÉSIO ANDRADE  - Tenho e vou continuar tendo 
pequena participação na Plena Transportes. Vou cuidar 
das minhas fazendas de café e gado em Minas, além de 
outros negócios. 

BRASPRESS NEWS - O senhor pretende voltar 
à política?

CLÉSIO ANDRADE  - A política acabou, né?

Clésio Andrade ficará à frente da entidade até março de 2019

ASCENSÃO RÁPIDA

Nascido em Juatuba (MG), perto de Belo 
Horizonte, Clésio Andrade começou a trabalhar 
em 1964 com 11 anos como trocador no ônibus que 
seu pai dirigia. “A empresa cresceu, e eu cresci com 
ela”. Formou-se em Administração de Empresas 
pela PUC (Pontifícia Universidade Católica) de Belo 
Horizonte. Em 1990, a empresa chegou a ter 1.500 
ônibus, operando inclusive em São Paulo. De 1983 
a 1988, foi Presidente do SETRANSP (Sindicato 
das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo 
Horizonte) e liderou a criação da NTU (Associação 
Nacional das Empresas de Transportes Urbanos), 
da qual foi presidente de 1987 a 1993. Nesse período 
participou da fundação da FETRAM (Federação das 
Empresas de Transportes Rodoviários do Estado de 
Minas Gerais), tendo sido o primeiro Presidente. 
Desde que assumiu a Presidência da CNT e do SEST/
SENAT, em 1994, participou também da política 
partidária, tendo sido Vice-Governador de Minas 
Gerais e Senador da República. 
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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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AÇÕES PREVENTIVAS
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Braspress na luta constante pela
redução de acidentes

A o longo de sua história, a Braspress 
sempre foi pioneira em muitos aspectos no 
TRC (Transporte Rodoviário de Cargas), 

destacando-se também na política interna de 
condução preventiva de seus veículos que resultaram 
na diminuição de acidentes nos últimos anos. 

A segurança nas estradas, fator de grande 
preocupação, motiva inúmeros investimentos da 
Diretoria, como a implantação da telemetria, sistema 
de comunicação automatizado sem fio que permite 
o monitoramento em tempo real da forma como 
os veículos são conduzidos pelos Motoristas da 
Companhia. 

Urubatan Helou, Diretor Presidente da 
Braspress, ressaltou a importância de aliar 
investimento operacional e capital humano: “Além 
da melhor estrutura operacional que uma empresa 
de transporte pode oferecer, a Braspress conta com 
espaços dedicados ao bem-estar e o aprimoramento 
dos colaboradores. Isso se reflete visivelmente 
na qualidade dos serviços, reconhecidamente um 
diferencial na nossa atividade. Na Braspress, o 
Motorista tem toda uma infraestrutura preparada 
para atender às necessidades de desenvolvimento 
profissional e de cuidado com a saúde.

Quando menciono esses aspectos, refiro-me às 

ações efetivas que garantem a prevenção de doenças 
e, principalmente, de acidentes, como CAMB (Centro 
de Atendimento ao Motorista Braspress) Basil de 
Barros; a telemetria, já citada, e simulador de direção. 
Chamamos esse conjunto de Ações Preventivas da 
Braspress, que nos garante os menores índices de 
acidentes, Motoristas qualificados e atualizados 
na condução dos nossos veículos pelas estradas do 
País”, declarou Urubatan Helou. 

No primeiro ano da implantação da telemetria, a 
Braspress conseguiu reduzir 6,28% dos custos com 
viagens rodoviárias, o que gerou aumento da média 
de quilometragem por litro de combustível e o mais 
importante: nenhum acidente grave registrado no 
período. Para Urubatan Helou Junior, Diretor de 
Frota, a implantação do sistema de telemetria foi 
um dos mais importantes programas de prevenção a 
acidentes já criados pela Braspress.

“Após as orientações transmitidas aos nossos 
Motoristas, graças ao monitoramento de dados que 
a telemetria proporciona, eles mudaram a forma de 
condução dos veículos, o que resultou em ganhos 
nos mais diversos campos: segurança, condução 
responsável, redução do consumo de combustível, 
aumento da quilometragem percorrida, diminuição de 
custos com manutenção da frota e menor ocorrência 

Análise da telemetria indica queda significativa do número de acidentes
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de acidentes graves” afirmou o Diretor de Frota. 
Por meio do sistema, é possível identificar e 

corrigir falhas na condução do Motorista e até 
eliminar velhos hábitos prejudiciais na condução. 
A tecnologia da telemetria permite receber, medir, 
repassar e avaliar dados que estão disponíveis ao 
condutor do veículo, no painel de instrumentos, e 
determinadas informações somente no módulo do 
controlador de frota. Esse sistema é muito utilizado 
nos carros de Fórmula 1 e outros tipos de competições 
automobilísticas por sua avaliação precisa de 
desempenho. 

“O sistema é um grande aliado para nossa análise, 
pois as informações relativas à condução dos veículos 
são transmitidas para a base de monitoramento em 
tempo real. Por isso, podemos identificar e corrigir 
hábitos que podem causar alguma situação de risco 
para o Motorista, para a carga, para o veículo e para 
terceiros, já que o espaço coletivo inspira cautela”, 
explicou.

Segundo dados divulgados pelo Departamento 
de Gestão da Informação, a telemetria se mostrou 
eficiente não apenas no monitoramento das 
informações de dirigibilidade, como também na 
redução de acidentes entre os anos de 2014 e 2018. 
O gráfico “Eventos por Carro” mostra a diminuição 
de hábitos que podem comprometer a segurança de 
todos os envolvidos no transporte como, por exemplo, 
o excesso de velocidade, arrancadas desnecessárias e 
freadas bruscas. 

Em 2015, a telemetria registrou 326 eventos. No 
ano seguinte, houve aumento da frota monitorada, 
o que igualmente resultou no aumento do número 
de eventos: 696 registros. No ano de 2017, o gráfico 
indicou queda (462 eventos), e em 2018 foram 
constatados 122 até o momento. A mesma tendência 
de queda dos indicativos pode ser vista no gráfico 
“Acidentes por Carro”.

Em 2014, registramos 283 acidentes – nenhum 
grave –, e logo em 2015 já houve queda (187). Com 
o aumento da frota e, consequentemente, do número 
de carros monitorados, o número também se elevou, 
passando para 280, e manteve-se praticamente 
estável no ano seguinte (288). Com as ações corretivas 
e preventivas se intensificando, a telemetria apontou 
40 acidentes nos primeiros quatro meses do ano, 
número bem abaixo em comparação aos anos 
anteriores. 

Para Urubatan Helou Junior, os números, apesar 
de positivos, ainda demonstram a necessidade de 
expandir o sistema e contemplar integralmente a 
frota com essa tecnologia, fazendo com que a toda 
a cadeia de trânsito seja cada vez mais beneficiada. 
“Nossa meta é acidente zero. Por esse motivo, 
atuamos constantemente nesse sentido, e a telemetria 
veio somente para somar, já que mudou a forma de 
os profissionais conduzirem os veículos. O trabalho 
não termina com esses gráficos; trata-se de uma ação 
contínua que vai se aprimorar e se perpetuar para 
benefício mútuo”, destacou Urubatan Helou Junior.

O número de eventos caíram durante o período de monitoramento
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Eduardo Cavalcante, Instrutor do simulador de direção, orienta os Motoristas

Simulador

Por meio da telemetria, a Braspress pôde identificar 
hábitos responsáveis por algum risco à cadeia do 
trânsito. Para proporcionar a correção desses hábitos 
sem gerar riscos desnecessários, a Companhia investiu 
em alta tecnologia com a implantação de um simulador 
de direção. Desde 2013, o simulador vem sendo um 
grande aliado na prevenção de acidentes, bem como 
na capacitação e na reciclagem dos profissionais da 
Organização. 

O simulador de direção foi produzido pela empresa 
canadense Virage Simulation, que utiliza em seu processo 
de desenvolvimento o mesmo conceito de simulador 
de aeronaves. O sistema implantado é um dos mais 
modernos e aprovados do mundo. O equipamento auxilia 
a reduzir o consumo de combustível, diminuir os custos 
de manutenção, aliviar o estresse e preparar o Motorista 
psicologicamente, além de ser um dos principais agentes 
no combate de acidentes graves. 

O Motorista da Braspress utiliza o simulador nos 
seguintes casos: reciclagem anual e por evento, bem 
como testes de aptidão ao entrar na Companhia. Todos 
os Motoristas, independentemente dos registros feitos 
pela telemetria, passam por uma reciclagem anual de 
aprimoramento da função. Se a telemetria registrar duas 
ou mais ocorrências de 91 km/h em pista seca ou duas 
ou mais ocorrências de 75 km/h em pista molhada, o 
Motorista torna a fazer um curso de reciclagem. 

A reciclagem por evento também vale para os 
Motoristas que cometem oito ou mais freadas bruscas 
– sem justificativa – ou ainda oito ou mais arrancadas 
desnecessárias, independentemente de a pista estar seca 
ou molhada.

“Após o treinamento no simulador, o Motorista vai 
enfrentar o trânsito com uma percepção expandida. 
Esse equipamento desenvolve as habilidades sensoriais e 
motoras do condutor, assim como reforça o reconhecimento 
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teórico das regras de trânsito e o controle emocional. Para 
tornar-se um motorista eficiente, porém, não basta participar 
dos treinamentos no simulador; é preciso ter consciência e 
se informar para colaborar na redução dessa problemática”, 
finalizou Urubatan Helou Junior. 

Em novembro de 2012, a Organização mostrou 
seu pioneirismo ao criar o Centro de Atendimento ao 
Motorista Braspress (CAMB) Basil de Barros, local que 
oferece toda a estrutura de saúde necessária para que 
os Motoristas possam exercer a função com saúde e 
excelência. Na ocasião da inauguração, Luiz Carlos Lopes, 
Diretor de Operações, explicou a concepção e os motivos 
da implantação do projeto na Companhia. 

O Diretor de Operações destacou: “Com o CAMB, criado 
para cuidar da saúde dos nossos Motoristas, iremos de 
forma contínua, preventiva e corretiva proporcionar a eles 
segurança e qualidade de vida. Esperamos, assim, cuidar da 
nossa gente, oferecendo atendimento médico e psicológico, 
exames e palestras. Fazendo nossa parte, esperamos que 
cada um também cuide da sua principal ferramenta de 
trabalho, que é a saúde”. 

O CAMB, que acabou de completar cinco anos, já 
registrou mais de 140 mil atendimentos voltados totalmente 
à saúde dos Motoristas da Organização e também à 
prevenção de acidentes. Além de funcionar no Planeta Azul, 
em Guarulhos (SP), o CAMB foi expandido para a filial da 

Braspress de Florianópolis (SC), em janeiro de 2018.
Luiz Carlos Lopes, com mais de 30 anos de carreira 

na Companhia, falou sobre a importância desse completo 
e eficiente programa de saúde e prevenção de acidentes 
realizado pela Organização. 

“A responsabilidade é enorme. Com as ações do 
CAMB, vamos colocar em estado de excelência a saúde 
de cada um dos nossos profissionais. Temos o propósito 
de dar apoio aos nossos Motoristas com orientação e 
precaução, de modo a possibilitar as melhores condições 
possíveis de trabalho.

A compreensão dos Motoristas quanto à importância 
da realização de todos os exames médicos, participação 
de palestras e orientação psicológica, entre outras 
iniciativas, sinaliza a necessidade de estarem preparados 
para as viagens. 

O CAMB recebe contínuos investimentos, pois 
estamos sempre buscando oferecer o que há de melhor 
aos nossos Motoristas, que, além de figurarem como os 
ícones do segmento, representam efetivamente uma das 
partes mais importantes de nossa atividade. 

Vamos continuar nos dedicando de maneira prática, 
valorizando todos os fatores ligados à força de trabalho 
voltada à condução de nossos veículos, que são a peça 
fundamental para o nosso negócio”, afirmou Luiz 
Carlos Lopes. 

Exames

Lilian Rodrigues de Siqueira, Psicóloga, é responsável pela avaliação 
dos Motoristas

O Motorista da Organização conta com 
atendimento ininterrupto, de 24 horas por dia, 
sete dias por semana, podendo acessar o serviço 
sempre que necessário. O centro possui uma equipe 
de profissionais qualificados composta por Médico, 
Enfermeiros, Auxiliares de Enfermagem, Psicólogo 
e Assistente Social. Com o apoio dessa equipe, 
o Motorista realiza teste do bafômetro, afere a 
temperatura corporal e a pressão arterial, confere 
peso e altura para acompanhamento do IMC (Índice 
de Massa Corporal) e teste de glicemia. 

Além dos testes padrão, os Motoristas realizam 
periodicamente, a cada três meses, exames 
complementares que auxiliam no diagnóstico preciso 
de possíveis doenças, tais como eletroencefalograma, 
eletrocardiograma, de audiometria, acuidade visual 
e toxicológico. 

O teste toxicológico é feito em conformidade 
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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.

Todas as sanções previstas em lei são aplicadas 
caso seja constatado o uso de alguma substância 
proibida. A Braspress mantém uma conduta 
severa e necessária para a prevenção de acidentes 
de trânsito. Vários são os riscos no trânsito e o 
uso de substâncias proibidas é um dos principais 
responsáveis por graves acidentes que já ceifaram 
40 mil vidas, segundo as estatísticas de trânsito”, 
explicou o Diretor de Operações. 

O CAMB Basil de Barros, que leva o nome do 
primeiro motorista da Braspress e que nunca 

com a Lei n.º 13.103/2015. O exame detecta o 
consumo de drogas através de amostras de fios 
de cabelo e pelos corporais. Através da análise do 
material coletado, o teste pode revelar se a pessoa 
fez uso de algum tipo de substância nos últimos 
três meses. O teste detecta a presença de maconha, 
haxixe, skunk, cocaína, crack, heroína, anfetaminas 
e metanfetaminas, entre outras substâncias, no 
organismo do usuário. 

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

A Motorista Rosimeire Monteiro realizando o teste do bafômetro, ao lado da Enfermeira Glória Clemente

Teste psicológico avalia se o Motorista está apto a trabalhar Acompanhamento de índice glicêmico é feito periodicamente
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se envolveu em acidente, oferece outros benefícios 
aos colaboradores. Ainda visando ações preventivas, 
a Braspress organiza palestras e campanhas de 
conscientização: Tolerância no Trânsito, que incentiva a 
cultura da gentileza na direção; Na Mão Certa, que atua no 
combate à exploração sexual de crianças e adolescentes; 
Maio Amarelo, que alerta sobre a necessidade de uma 
condução segura, e, recentemente, o Programa do Sono.

O Programa do Sono é uma ação social e de saúde 
lançada em julho de 2017 em parceria com o Instituto 
do Sono de São Paulo. O programa visa conscientizar 
os Motoristas sobre a importância de um sono saudável 
como estratégia de prevenção de acidentes. Além de 
palestras, a Companhia disponibiliza o trabalho de 
assistência social através de visitas periódicas aos 
lares dos Motoristas para orientação e conscientização 

também dos familiares. 
Ainda nessa mesma linha, o profissional do volante 

conta ainda com alojamentos individuais, climatizados 
e seguros para o descanso entre as viagens. Antes de 
pegar a estrada, os Motoristas recebem o Kit Lanche, 
que contém itens para uma alimentação balanceada, 
pensada para satisfazer as necessidades físicas e 
nutricionais durante o percurso, evitando alimentos 
desconhecidos e não recomendados na viagem. 

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

Sandra Zampieri, Motorista, em consulta com a Dra. Chern Utsunomiya

Aferição de pressão arterial é um dos procedimentos realizados antes de cada viagem
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O 1.º Motorista da Braspress

E m tempos de alta tecnologia e contínuos 
investimentos em segurança e qualidade de vida para 
os Motoristas, fica difícil acreditar que há 41 anos a 

realidade era bem diferente. Os recursos tecnológicos eram 
escassos quando Basil de Barros, o primeiro Motorista da 
Braspress, começou na profissão e ingressou na Companhia.

Basil atuou 33 anos na Organização e deixou um 
legado que vai muito além das estradas. O Centro de 
Atendimento ao Motorista Braspress (CAMB) “Basil de 
Barros” recebeu esse nome por representar o desempenho 
de um Motorista que jamais se envolveu em acidentes ou 
situações de risco. 

BRASPRESS NEWS: Quando começou 
a trabalhar na Braspress?

Basil de Barros: Comecei em 1975 na outra empresa 
do Sr. Urubatan Helou, a Transfilmes. Ela funcionava na 
Rua Vitorino Camilo, número 39, nos Campos Elíseos. 
Era um espaço pequeno. Descarreguei o caminhão 
muitas vezes com o Urubatan e o Petri nesse endereço. 
Eu não me esqueço disso. Depois, quando abriram a 
Braspress, em 1977, fui para lá também. 

BRASPRESS NEWS: Como conheceu o Sr. 
Urubatan?

Basil de Barros: Eu trabalhava com transporte 
público e estava em férias quando fui a uma padaria no 
Centro de São Paulo (SP). O Urubatan frequentava esse 
mesmo lugar e ficou sabendo por algum conhecido que 
eu era Motorista. Aí, ele falou: “Queria que você fizesse 
uma viagem para mim”. Como eu sempre tive vontade de 
trabalhar como caminhoneiro, por causa do meu pai, que 
era carreteiro, aceitei – e acabei ficando.

BRASPRESS NEWS:  Como era sua 
relação com o Sr. Urubatan?

Basil de Barros: Era muito boa, muito boa mesmo. 
Ele me acompanhou mais de uma vez em viagens para 
Belo Horizonte (MG). Uma vez, fizemos uma parada 
em um restaurante e caiu um vidro de pimenta no meu 
prato. Ele disse para eu pedir outro prato, mas eu disse 
que não precisava. Vim ardido de Lavras (MG) até São 
Paulo (SP). Na época, a Companhia era pequena, e eu 
não queria que ele gastasse mais por causa de uma 
pimenta, mesmo insistindo e me ajudando. 

BRASPRESS NEWS: Qual é a lembrança 
mais marcante dos tempos em que 
trabalhava na Companhia? 

Basil de Barros: O Sr. Urubatan sempre gostou muito 
de futebol. Fui com ele ver alguns jogos em estádios. 
Sempre que dava, estava junto. O último jogo que vi com 
ele foi Corinthians x Fluminense. Ele confiava no meu 
trabalho, e isso sempre me deixou muito contente. Eu o 

Basil de Barros conduziu o caminhão número 1 da Companhia por muitos anos

BASIL DE BARROS 

BRASPRESS NEWS16
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conhecia bem: sabia quando estava alegre ou preocupado 
só pela expressão. Foram muitos anos de convivência. 
Éramos bem próximos; ele conversava bastante comigo. 
Sempre foi bastante acessível e confiava em mim. Então, 
ficamos próximos. Eu o considero um amigo.

 BRASPRESS NEWS: O senhor nunca se 
envolveu em um acidente?

Basil de Barros: Nunca! Durante todo o tempo em que 
trabalhei, ninguém nunca passou perto de mim. Tive esse 
privilégio, graças a Deus.  

BRASPRESS NEWS:  Como isso é 
possível?

Basil de Barros: Respeitando os limites, seguindo as 
orientações e tendo muita paciência. Sempre fui muito 
calmo e paciente. Não é só aparência; eu sou calmo mesmo.

BRASPRESS NEWS: Em quais linhas o 
senhor atuou e como era sua rotina? 

Basil de Barros: Primeiro foi Rio de Janeiro (RJ), 
Curitiba (PR) e Belo Horizonte (MG). Depois, com o 
crescimento da empresa, fiz entregas no Brasil inteiro. A 
rotina era puxada, mas sempre gostei muito de trabalhar. 
Trabalhava sábado, domingo, feriado, datas de festa, dias 
importantes. Eu nunca me importei. Só fazia questão mesmo 
do Natal, mas até durante o Natal cheguei a trabalhar.

BRASPRESS NEWS:  O que acha das 
transformações no transporte e a inserção 
de novas tecnologias? 

Basil de Barros: Tudo o que vem para acrescentar, tudo 
o que é produtivo, eu acho muito bom. O Motorista só tem 
a ganhar com esses novos sistemas; basta se adaptar. 

BRASPRESS NEWS:  O que mais 
lhe preocupava ao sair para a estrada 
antigamente?

Basil de Barros: Quando deixava meus filhos e minha 
esposa em casa. Minha preocupação não era a estrada; era 
a minha família. 

BRASPRESS NEWS:  Como era a sua 
relação com a família?

Basil de Barros: Sempre foi especial. Queria que todo 
trabalhador tivesse a vida que eu tive com a minha esposa. 
Um conhecia muito bem o outro e também existia uma 
boa relação com todos.   

BRASPRESS NEWS: A que se deve essa 
carreira tão bem-sucedida?

Basil de Barros:  Eu sempre quis essa profissão. Como 
falei, meu pai era caminhoneiro e me espelhei nele. A vida 
de caminhoneiro é livre e muito prazerosa, mas exige 
muita dedicação para fazer um trabalho bem feito.

BRASPRESS NEWS 17

Placa na entrada no CAMB: homenagem ao Motorista que jamais se envolveu em um acidente
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COMITÊ DE QUALIDADE

A Braspress irá receber o Selo de Qualidade no 
Transporte de Medicamentos CT Farma da NTC 
& Logística (Associação Nacional do Transporte 

de Cargas e Logística) em cerimônia a ser realizada 
provavelmente no próximo mês de setembro. 

A Organização foi a primeira das dez empresas 
de transporte do Grupo CT Farma a ser auditada, e o 
resultado da auditoria foi a confirmação de que estamos 
no caminho certo.

O Comitê de Qualidade – SGQB (Sistema de Gestão 
da Qualidade Braspress) iniciou, em outubro de 2017, um 
projeto de adequação a todos os pontos de avaliação para 
a certificação, uma vez que o critério de qualificação foi 
bem severo. 

Segundo Daniela Teixeira, Gerente de Farma e 
Coordenadora do Comitê de Qualidade, a Braspress teve 
188 itens avaliados pela auditoria da empresa BRTÜV, 
ficando qualificada com 100% de aproveitamento em 
todos os itens avaliados. 

“O propósito do Selo CTFARMA – NTC & Logística 
é ter como base um padrão de transporte e distribuição 
de medicamentos que, ao ser alcançado, habilita uma 
transportadora a executar esse serviço com qualidade e 
segurança. Para a Braspress, a certificação representa um 
importante passo para aumentar a participação nesse tipo 
de transporte, que começou a intensificar-se no final de 
2016”, afirmou Daniela.

Estarão aptas a conquistar o selo de qualidade as 

transportadoras que obtiverem o mínimo de 90% de 
aproveitamento nos critérios avaliados na auditoria.

Na Braspress, a auditoria aconteceu no dia 13 de 
abril passado na filial de São Paulo, no Planeta Azul, 
em Guarulhos (SP). Na ocasião, esteve presente o 
representante da empresa certificadora BRTÜV, 
atuante no mercado brasileiro há mais de 20 anos, 
com amplo portfólio em certificações, inspeções e 
treinamentos.

Todo o trabalho de planejamento, análise e 
estruturação do projeto desse selo foi coordenado pelos 
“farmacêuticos responsáveis” das empresas participantes 
do CT Farma, com o apoio de uma consultoria e o suporte 
da certificadora BRTÜV. 

Foram considerados para a Certificação de Qualidade 
no Transporte de Medicamentos CT Farma – NTC os 
seguintes pontos: 

 01. Documentação: Certificações/ Licenças e 
Autorizações

 02.   Qualidade e Boas Práticas
 03. Recursos Humanos e SSMA (Saúde, 

Segurança e Meio Ambiente)
 04. Edificação
 05. Instalações e Operações
 06. Transporte 
 07. Cadeia do Frio
 08. Produtos Sujeitos ao Controle Especial

Braspress receberá Selo de
Qualidade CT Farma

Da direita para a esquerda: Érica Migani, Farmacêutica; Juliana Petri, Gerente Nacional de Automação; Daniela Teixeira, Gerente de Farma 
e Coordenadora do Comitê; Carina Prates, Gerente de Tecnologia da Informação; Anderson Pimentel, Analista de Qualidade; Max Wagner, 
Gerente de Auditoria; Sarita Magnan Antonio, Supervisora do SESMT (Serviço Especializado em Engenharia e Medicina do Trabalho); Diego 
Duarte, Gerente Nacional de Contabilidade e Recursos Humanos; Raphael Augusto, Gerente da filial de São Paulo (SP), e Raphael Silvestre, 
Gerente Administrativo de Frota
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01 – DOCUMENTAÇÃO
Todos os itens ligados à documentação foram 

considerados mandatórios, sujeitos a desclassificação 
caso a transportadora não apresentasse qualquer um 
dos pontos abaixo (ou, de acordo com o tipo de material 
transportado, a certidão não fosse aplicável, como no caso 
de produtos perigosos), a saber:

- Licença de Funcionamento/Alvará Sanitário da 
Vigilância Sanitária Local 

- Licença de Funcionamento da Prefeitura Municipal 
- Autorização Especial (AE) 
- Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) 
- Certidão de Regularidade Técnica do Farmacêutico(a) 
- Certificado da Polícia Federal 
- Certificado da Polícia Civil 
- Certificado de Registro do Ministério da Defesa – 

Exército Brasileiro 
- Certificado de Registro Nacional de Transportadores 

Rodoviários de Cargas (CRNTRC) da ANTT (Agência 
Nacional de Transportes Terrestres)

- Licença de Funcionamento da CETESB (Companhia 
de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de 
São Paulo)

- Certidão de Regularidade – Cadastro Técnico 
Federal – IBAMA (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis)

- Licença Ambiental 
- Autorização Ambiental para o Transporte 

Interestadual de Produtos Perigosos – IBAMA 
- Licença Especial de Trânsito de Produtos Perigosos
- DSV (Departamento de Operação do Sistema Viário)
- Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) 
- Comprovante de Limpeza Periódica de Caixa d’Água 
- PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional) e PPRA (Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais)

02 – QUALIDADE E BOAS PRÁTICAS
Com relação à qualidade e às boas práticas, foram 

avaliados os critérios ligados ao Sistema de Gestão da 
Qualidade, como a divulgação da política de qualidade, 
manual de boas práticas, procedimentos atualizados, 
controle de mudança, validação de fornecedores, controle 
de documentos e tratativa para as não conformidades, 
entre outros pontos.

03 – RECURSOS HUMANOS E SSMA 
A avaliação visa garantir que todos os funcionários 

sejam qualificados e treinados periodicamente para 

exercer suas funções com qualidade e assertividade, e que 
a empresa auditada cumpra com todos os quesitos legais 
relacionados à saúde e à segurança dos seus colaboradores, 
assim como o cuidado com o meio ambiente.

04 – EDIFICAÇÃO
No quesito Edificação, foram analisados os aspectos 

ligados à estrutura do terminal, assim como sua 
conservação e manutenção periódica, fundamental para a 
qualidade na operação de produtos farmacêuticos.

05 – INSTALAÇÕES E OPERAÇÕES
Com relação às instalações, o auditor pôde verificar 

o fluxo dos processos, gestão à vista, áreas dedicadas e 
todos os critérios necessários para que os funcionários 
consigam executar suas atividades com segurança e em 
conformidade com os procedimentos implantados.

06 – TRANSPORTE
Foram verificadas as condições sanitárias dos 

veículos, os programas de manutenção preventiva, os 
check lists para controle do processo, da limpeza e da 
frota, de modo a garantir a segurança e a integridade dos 
produtos transportados.

07 – CADEIA DO FRIO
Como a Braspress ainda não transporta produtos 

refrigerados (termolábeis), que necessitam de frota 
e procedimentos diferenciados, este critério não foi 
avaliado no momento.

08 – PRODUTOS SUJEITOS AO CONTROLE 
ESPECIAL – PORTARIA N.° 344/1998 E SUAS 
ATUALIZAÇÕES

Foram avaliados os pontos de controle na estrutura 
do terminal e nos processos para o transporte desse tipo 
de material.

Comitê de Qualidade adotou medidas para viabilizar o selo CT Farma
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Braspress realiza várias palestras pela 
conscientização da vida

O Diretor Presidente da Braspress, Urubatan Helou, na abertura 
da campanha, em 14 de maio passado

Urubatan falou sobre a importância da campanha para o auditório lotado

De 14 a 25 de maio passado, a Braspress promoveu 
várias palestras para conscientizar seus 
colaboradores – especialmente os Motoristas 

– da importância de dirigir com cuidado para evitar 
acidentes e também da luta nacional contra a exploração 
infantil. 

As palestras foram realizadas nas unidades da Matriz, 
no Planeta Azul, bem como nos CAOBs (Centros de Apoio 
Operacional Braspress) da Cantareira e Santo Amaro, em 
São Paulo; Tamboré, em Barueri (SP); Belo Horizonte e 
Uberlândia (MG); em Florianópolis (SC), e Fortaleza (CE).

A abertura, no dia 14 de maio, foi feita por Urubatan 
Helou, Diretor Presidente, e també teve a presença de 
Milton Petri, Diretor Vice-Presidente; 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 Urubatan Helou Junior, Diretor de 
Frota da Companhia. 

“O Maio Amarelo não significa que agora vamos 
assistir a um país com menos trânsito, mas seguramente, 
quando elegemos certas datas símbolo, servem muito 
mais para fazermos uma reflexão sobre problemas que 
eventualmente possamos ter.

 Por isso, o Maio Amarelo remete-nos a uma reflexão 
sobre o trânsito, esse mesmo trânsito que hoje é uma 
epidemia no País e mata mais do que todas as guerras que 
acontecem no mundo. Quando a gente fala sobre trânsito, 
sobre morte, sobre acidentes, essas coisas sempre se dão 
na casa do vizinho, e nunca na casa da gente. 

Mas é importante nos conscientizarmos de que 
somos atores do ponto de vista profissional na Braspress, 
empresa que tem uma importante atuação no trânsito 
do País todo. Nós somos atores no trânsito como 

pessoa física, nos nossos carros, com as nossas famílias, 
com os nossos filhos – ou seja, todos nós convivemos 
diuturnamente com o trânsito. Nenhum de nós está livre 
de ser uma vítima”, destacou Urubatan Helou. 

 Em seguida, fez uma análise comparativa dos últimos 
dez anos, quando a Companhia teve acidentes fatais 
e tomou providências para evitá-los: “Chegamos a ter 
acidentes com consequências permanentes, mas devagar 
fomos construindo o nosso processo de melhoria dos 
procedimentos da empresa. Fomos construindo isso 
devagar, até porque o navio não afunda com a água que 
tem em torno; o navio sempre afunda pela água que tem 
dentro. Nós precisamos resolver o problema dentro da 
nossa empresa”, relembrou.

“A partir daí”, prosseguiu, “começamos a construir 
juntos e fomos aprimorando, até chegarmos ao 
estágio em que estamos hoje, com o CAMB (Centro de 
Atendimento ao Motorista Braspress) Basil de Barros, 
onde fazemos exames de pressão arterial, saturação, 
glicemia, toxicológicos e de bafômetro, além do teste do 
sono. Fornecemos também o kit de alimentação para 
nossos Motoristas. 

 Acompanhamos ainda por telemetria a condução 
deles, fazemos treinamento no simulador de direção – ou 
seja, esse conjunto de coisas que foi sugerido por nós e por 
vocês mesmos nos trouxe os resultados que temos hoje.

Portanto, não é que o indivíduo seja ruim, mas é o 
ambiente em que ele vive que o torna ruim. Nós temos 
melhorado o nosso ambiente fazendo com que a água não 
invada o nosso navio. Assim, na campanha precisamos 
efetivamente fazer uma reflexão sobre os perigos do 
trânsito, que tem ceifado vidas, e tornar o nosso trabalho 
um agente de vida, e não um agente de morte”, finalizou o 
Diretor Presidente.
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Dr. Horácio Mello e Cunha Santos é advogado especialista em trânsito

Depois foi a vez de Horácio Mello e Cunha Santos, 
Advogado especialista em Transportes e Engenharia de 
Tráfego, abordar a violência no trânsito e o que devemos 
fazer para evitá-la, com base em sua longa experiência no 
setor, onde atualmente ocupa a Presidência do Conselho 
Nacional de Trânsito de Goiás e do Fórum Nacional dos 
Conselhos de Trânsito do Brasil.

 “Nós, brasileiros, achamos que os europeus são melhores 
do que nós, mas na verdade é um processo. Se olharmos para 
trás, estamos muito bem. Hoje em dia, as pessoas respeitam 
faixa de pedestre, por exemplo. Só que ainda precisamos 
descobrir como atingir o coração das pessoas para mudar as 
estatísticas brasileiras. 

 O trânsito nacional mata 140 pessoas todos os dias. É 
como se um avião caísse todos os dias no Brasil. Então, é uma 
reflexão, como disse o Urubatan, que quero proporcionar a 
vocês – uma reflexão de como avançar e como pegar o caso 
concreto da Braspress. Trata-se de um conjunto de ações 
ao longo dessas quatro décadas que levou ao estágio de 
uma morte em quatro anos. É para comemorar”, afirmou o 
especialista, que agradeceu a Braspress pelo convite. 

Horácio Mello disse ainda que em sua cidade, Goiânia, 
morre um motociclista por dia e que na capital de São Paulo 
são cinco. “Para a nossa reflexão, decidi chamar o tema de 
Mobilidade Urbana. Já começo assim, com uma provocação, 
porque mobilidade é coisa de urbanistas, mas mobilidade 
humana se refere a nós, que estamos nas ruas. Quem aqui 
tem alguém na família ou um amigo muito próximo que já 
sofreu acidente muito grave ou fatal, por favor, levante a 
mão. Olhem aí! Mais da metade! 

Quando a gente fala em números, parece que estão 
muito distantes de nós. Acontece que não estão, não. 

O cenário do Brasil hoje é de números de guerra, pois 
morrem em média 140 pessoas por dia. Portanto, são 45 
mil por ano. Se isso não acontecer com nós mesmos, vai 
acontecer com alguém muito próximo – e é isso o que 
precisamos reverter. Estamos entre os quatro piores do 
mundo, perdendo somente para a China, a Índia e a Nigéria. 
Precisamos, sim, reverter essa situação, mas como?”, 
questionou. 

Para solucionar o problema, Horácio Mello apontou 
várias sugestões: “Discutir trânsito é discutir saúde pública, 
porque 60% dos hospitais são ocupados por acidentados no 
trânsito. Isso é caos para a saúde! O Brasil não teria falta 
de vagas na saúde se não houvesse tantos acidentes de 
trânsito. O problema é também previdenciário, de trabalho, 
jurídico... Para a produção do País, para o meio ambiente, 
para a questão de gasto de combustíveis. 

O Brasil gasta por ano R$ 56 bilhões com acidentes 

de trânsito. Por isso, é um problema para a economia do 
País. Isso é mais do que a receita de muitas cidades. Com 
esse dinheiro, daria para construir 1.800 hospitais com 
capacidade para atender 450 mil pessoas por dia ou 164 
milhões de pessoas por ano. Isso equivale a 78,3% da 
população. 

Esse dinheiro é gasto pelo Brasil com acidentes: na 
Previdência, que tem que pagar pensão para a família que 
não tem mais o pai para sustentar; em dano material, em 
dano hospitalar... Com todo esse dinheiro perdido com o 
trânsito, daria para construir a cada ano 28 mil escolas para 
atender 15 milhões de alunos.

Para finalizar, quero deixar uma frase: não são números 
que morrem; são pessoas. Os números são apenas a prova 
matemática de que a violência no trânsito está muito 
próxima de você, de mim, de todos nós. Por outro lado, a 
frieza dos números ainda é incapaz de fazer perceber a força 
da mudança interior que os seres humanos têm demonstrado 
historicamente. Em breve, a violência no trânsito será 
apenas um registro do passado, como, por exemplo, a época 
da barbárie e das trevas”, finalizou o palestrante.

Vivemos uma guerra mundial

Combate às drogas
Na sequência das palestras do Maio Amarelo, no dia 

15 de maio passado, no auditório do Planeta Azul, foi a vez 
do Coronel Edson Ferrarini, que atuou durante 35 anos na 
Polícia Militar do Estado de Paulo, foi deputado estadual 
por vários mandatos e advogado que se especializou 
no combate às drogas e ao álcool, substâncias que 
influenciam nossos reflexos e, consequentemente, podem 
causar acidentes de trânsito.

“Nesses 45 anos em que lido com pessoas drogadas, 
não conheço um único drogado feliz. Quem conhecer um 
drogado feliz que me apresente, porque quero apertar a 
mão do cara e dar os parabéns. ‘Ah, comigo é legal! Minha 
família me adora e diz que sou um orgulho, um grande 
maconheiro’. Não! ‘Meu filho está na Cracolândia. Adoro 
isso’. Não! Ninguém quer filho drogado.
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a esse homem, chamado Eraldo Serpa, um troféu. Esse 
troféu foi entregue com toda a Academia em forma como 
reconhecimento aos 45 anos sem colocar uma gota de álcool 
na boca. Legal isso, né? Todo mundo saiu emocionado”, 
disse, relembrando o começo da sua luta contra as drogas 
e o álcool. 

“Então, se você tiver esse problema, precisa ter cuidado, 
humildade e coragem. O cara pode ter carreira, a mulher 
pode falar, mas, se tiver problema, vá para a associação 
alcoólica ou para a Amor Exigente. Você tem que evitar o 
primeiro gole até morrer. ‘Agora só vou beber no final da 
viagem’. Não! Tem que cuidar da sua vida direito.

 A vida é o nosso maior bem. Sem perceber, a pior doença 
do mundo – essa que todo mundo tem – é o minuto que 
passa e não volta mais. Nós estamos um minuto mais perto 
do fim. Isso é inevitável; não tem para ninguém. 

Deus deu a vida para cada um de nós. Ele fez uma 
brincadeira com o ser humano e falou assim: ‘Você vai ter 
uma coisa chamada livre arbítrio: você escolhe como vai 
ser o seu minuto. Quem escolhe é você’. Então, viva esse 
minuto da maneira mais saudável e mais feliz possível. 
Só depende de você. Deus nos deu o livre arbítrio, e nós 
escolhemos. Nós escolhemos ficar guardando mágoa, 
ódio, rancor. Isso nem é um coração, gente; isso é uma 
lata de lixo. É bom pensar nisso também.  Lembre-se que 
o nosso filho só entra na droga por curiosidade.

Parabéns à Braspress, Urubatan Helou, por programar 
esse Maio Amarelo maravilhoso, programar esse trabalho 
fantástico de orientação, porque nós estamos trazendo 
informação para vocês e tirando a curiosidade”, finalizou o 
Cel. Ferrarini. 

 Como é que isso começa? Nesses 45 anos passaram 
pelas minhas mãos mais de um Maracanã lotado (mais 
de 200 mil pessoas). Então, dá para ter uma experiência 
muito grande nessa área. Para falar sobre drogas e álcool 
fui me especializar na França, na Inglaterra, na Bélgica, na 
Holanda, porque queria entender bem o assunto. Vocês 
sabem o porquê de as pessoas usarem drogas? O porquê 
de 2 mil pessoas estarem jogadas lá, na Cracolândia? O que 
acontece com o vício em droga?

 A droga é uma armadilha – e armadilha é uma coisa 
em que você entra e da qual não consegue sair. O cara que 
experimenta o primeiro cigarro de maconha faz isso ainda 
jovem, isso fica registrado no cérebro, na memória química; 
não tem como apagar”. 

O alcoolismo foi outro assunto comentado pelo 
palestrante: “Alcoólatra é aquele que não consegue evitar o 
primeiro gole. Vai a uma festa, a um jogo, a um jantar, vai 
tomar um gole e não para no segundo. Ele perde o controle 
diante da garrafa. Então, se algum dia você ficou bêbado e a 
sua mulher falou que você estava bebendo muito, não tenha 
dúvidas de seu caso é de alcoolismo.

E só tem um jeito para o alcoólatra: evitar o primeiro 
gole. É por isso que vocês têm que entender que, se beber, 
o álcool vai tirar completamente o controle. A troco de que 
eu faço este trabalho há 35 anos? Faço o maior trabalho 
de recuperação de drogados do Brasil e falo isto em todos 
os lugares que me chamam. Eu comandava a Zona Norte 
de São Paulo, o 5.º Batalhão, com 600 homens. Um dos 
soldados trouxe uma viatura e, na parte de trás, tinha um 
garrafão de 5 litros com um funil. 

Esse garrafão estava cheio de pinga, que aquele 
motorista ia literalmente pegando na Serra da Cantareira nas 
encruzilhadas, nos trabalhos de macumba, principalmente 
às sextas-feiras. Ele pegava toda aquela pinga, colocava no 
garrafão de 5 litros e levava para casa. 

Ele bebia um garrafão daquele por semana: um litro de 
pinga por dia! Eu, como Comandante, ia expulsar aquele 
soldado. Ele tinha que ser mandado embora da corporação; 
era lei. Eu era só advogado naquela época. Fui para a 
minha casa e conversei com a minha mulher. Ele era um 
baita soldado, um cara com quatro filhos. Fiquei no quartel 
pensando uns dias, uma semana. 

Ele tinha quatro internações por alcoolismo. Quatro! Ele 
tremia porque o álcool destrói a parede dos neurônios e, na 
falta, o cara treme. Então, resultado: decidi aprender um 
pouco disso. Vou para os Alcoólicos Anônimos, vou bater de 
porta em porta, mas vou aprender isso aí. E fiz isso. 

Outro dia, na Academia do Barro Branco, de oficiais da 
Polícia Militar, diante de 500 Cadetes em forma, entreguei 

Coronel Ferrarini falou sobre drogas e alcoolismo
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Nos dias 16 e 19 de maio passado, durante a Campanha 
do Maio Amarelo, foi a vez do SEST/SENAT (Serviço 
Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Transporte) abordar os cuidados que devemos ter no 
trânsito, em palestras ministradas por Spyridion Basile 
Macris, instrutor das entidades, que esteve acompanhado 
pelos colegas Carlos Vinícius Moreira Luz e Iara Maria 
Stefanini, também instrutores.

“Quero agradecer a oportunidade e também a 
presença de todos. Hoje estamos aqui, na Braspress, para 
falar dessa campanha, que é muito importante não só 
para vocês, que trabalham no trânsito, mas para todos os 
cidadãos que dependem dele seja para ganhar a vida, seja 
para se locomover.

Pessoal, os números e as estatísticas do trânsito 
são assustadores. As pessoas estão se acidentando, 
morrendo no trânsito de maneira violenta e – pior – 
matando por conduzirem perigosamente. Isso acontece 
por imprudência, desatenção, consumo de drogas e, 
principalmente, por desrespeito às leis de trânsito. O Brasil 
tem um dos trânsitos mais violentos e que mais matam no 
mundo. Esse comportamento ao volante precisa mudar. O 
brasileiro precisa parar de ser ‘o imprudente da condução’, 
precisa parar de ser egoísta em um ambiente coletivo como 
o trânsito. É uma questão exclusivamente de consciência e 
de educação. 

Por isso, o movimento Maio Amarelo foi criado, para 
chamar a atenção mesmo! É amarelo não por acaso. A 
causa é importante, a luta é grande, e temos muito a fazer’’, 
afirmou o palestrante. 

Em seguida, destacou que a educação é a chave para 
resolver o problema do trânsito no Brasil: “Não só aquela 
educação que gera gentileza e paciência, mas também a 
educação que orienta e prepara o condutor. Os motoristas 
no Brasil são desesperados. Aí, quando isso se une à 
imprudência, piorou!

Vale saber: o Artigo 76 do Código de Trânsito Brasileiro 
estabelece que a educação para o trânsito deve acontecer 
desde a educação infantil até o ensino superior, ‘por meio de 
planejamento e ações coordenadas entre órgãos e entidades 
do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação, da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nas 
respectivas áreas de atuação’. 

Então, existe o incentivo à educação no trânsito, e isso 
é garantido pelo Código Brasileiro de Trânsito, formado 
pelo conjunto de leis que asseguram os direitos e também 
os deveres de todos os condutores do País. Mas isso é 
respeitado? Esse tipo de ação é vista com frequência? Desde 
a infância aprendemos sobre leis de trânsito no Brasil? 

Pois é, pessoal, estamos muito distantes dessa realidade, 
que poderia trazer mudanças significativas e concretas, que 
diminuiriam o número de vítimas e de mortes no trânsito. 
O comportamento do condutor seria outro, com muito 
mais segurança. De que adianta uma lei como essa se não 
existir aplicabilidade dessa lei e muito menos fiscalização? 
Já pararam para pensar nisso?”, questionou o palestrante 
aos presentes.

Prosseguindo, destacou: “Para evitar acidentes ou 
diminuir as consequências em casos inevitáveis, é preciso 
reconhecer as três principais falhas humanas: a negligência, 
a imprudência e a imperícia’’, acrescentou ele.

‘’Enfim, o SEST/SENAT oferece várias oportunidades 
para vocês colocarem essas mudanças em prática com 
cursos, atividades esportivas, atendimento médico, 
psicológico e nutricional. 

Quero dizer a vocês que o melhor caminho para evitar 
acidentes é a prevenção. É por isso que estamos aqui – 
para orientar todos vocês a terem as melhores práticas 
de direção e gerar um trânsito mais seguro para todos, 
com menos violência e sem mortes. Quero parabenizar a 
Braspress pela iniciativa e espero que a gente possa sair 
daqui melhor do que quando entrou. Muito obrigado a 
todos!”, finalizou o instrutor.

Atenção pela vida

Equipe de instrutores do SEST/SENAT da esquerda para a direita: 
Carlos Vinícius Moreira Luz, Spyridion Basile Macris e Iara Maria 
Stefanini

Motoristas receberam treinamento no Centro de Apoio Operacional 
Braspress (CAOB) da Cantareira
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Mais uma vez, a Braspress comemorou o Dia 
Internacional da Mulher, no dia 8 de março 
passado, nas filiais de Bauru (SP) – Divisão 

Rodoaérea – Aeropress, CAOB (Centro de Apoio Operacional 
Braspress) da Cantareira e de Tamboré, em Barueri, 
Campinas, Piracicaba, Ribeirão Preto, São Paulo, São José dos 
Campos, São José do Rio Preto (SP), bem como na Matriz, no 
Planeta Azul, e ainda em Belo Horizonte e Uberlândia (MG), 
Florianópolis e Blumenau (SC); Brasília (DF); Curitiba (PR); 
Goiânia (GO); Campo Grande e Três Lagoas (MS); Nova 
Friburgo (RJ); Porto Alegre e Novo Hamburgo (RS); Recife 
(PE); Salvador (BA) e Vitória (ES).

A homenagem às colaboradoras da Organização contou 
com a presença de Urubatan Helou, Diretor Presidente, que 
participou da abertura da Semana da Mulher, na Matriz, 
em São Paulo, no dia 5 de março passado, também com a 
presença da pastora Francis, da Igreja Bola de Neve, como 
parte dos cultos e missas tradicionalmente realizados na 
Matriz da Braspress.

Segundo Urubatan Helou, a figura da mulher está 
retratada na própria Braspress: “Ninguém chama de ‘o 
Braspress’, e sim ‘a Braspress’, a transportadora, a empresa, 
a companhia. E a Braspress é aquela que gera o pão, que 
gera o conforto, que gera o trabalho. Então, a Braspress 
oferece aquilo que tem de melhor.

Quando falamos do empoderamento da mulher, fico 
pensando que, se as mulheres não fossem poderosas, não 

teríamos a mãe, a esposa, a irmã... Esse é o empoderamento.
Esta data é um dia de reflexão. Que a gente possa 

refletir sobre o papel da mulher na sociedade mundial, o 
papel da mulher dentro da empresa e o papel da mulher 
como profissional. Temos quase 2 mil mulheres que 
trabalham conosco. Elas fazem um trabalho importante, 
que é o papel de fazer com que em nossa companhia 
competência não tem sexo. Aqui, mulheres e homens têm 
a mesma oportunidade.

Em nenhum momento dos 40 anos desta empresa 
distinguimos homem, mulher ou gênero. A Braspress 
distingue apenas competência, o talento e o trabalho. 
Felicidade para vocês! Em nome da nossa Diretoria, 
queremos dar os parabéns a vocês, que foram parte 
importante na construção desta companhia e continuam 
sendo. Felicidades a vocês!”, finalizou ele.

No culto realizado no evento, a pastora Francis também 
falou do empoderamento da mulher e de como ela pode ser 
um agente de transformação. “O empoderamento é o poder 
de participação social das mulheres ativas, com voz no 
mercado de trabalho e na sociedade; mulheres, enfim, que 
têm o devido valor. 

Por mais que as mulheres queiram direitos, queimem 
sutiãs, façam o movimento feminista e exijam direitos 
iguais, mulher nunca foi e nunca será igual ao homem. 

Nós somos diferentes; nosso corpo é diferente. Somos 
mais frágeis, mas nosso poder está muito mais ligado àquilo 

Braspress comemora o Dia 
Internacional da Mulher

Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress, abriu as comemorações do Dia Internacional da Mulher
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É o princípio da mesa, é o partilhar das nossas 
dificuldades, é o dividir o pão e pedir o pão; é a gente 
estar junto, olho no olho. Posso afirmar para vocês que ser 
encorajado, fortalecido, enriquecido numa mesa tem muito 
a ver também, na minha humilde opinião, com a presença 
do próprio Deus. 

O que a sua família tem comido em casa? Pão da 
depressão, da tristeza, do desprezo, da falta de respeito, 
da desatenção? E depois que for embora? Então, um 
novo conceito precisa ser criado em nossos corações, 
uma nova mesa, um novo padrão, uma nova orientação”, 
acrescentou ela.

Finalizando o culto, ela agradeceu a oportunidade e 
mencionou: “Vamos orar para Jesus transformar nossos 
conceitos. Aí, sim, teremos uma nação empoderada, 
porque o poder de uma sociedade não está numa moda; 
está nos princípios. Pai, quero te agradecer por esta 
manhã tão gostosa. Quero te agradecer por estas mulheres 
lindas, empoderadas, que estão aqui. E que o teu poder se 
manifeste nelas e através delas nesta sociedade, mudando 
e transformando. Que elas sejam cheias da sua graça. E 
assim nós veremos os milagres nesta sociedade. Estamos 
cansados de guerras civis dentro dos nossos lares. 
Quero te pedir que o conceito da mesa, da unidade, de 
compartilhar aquilo que tu és esteja em nós, nos enchendo 
e nos alimentando. Enche este lugar de graça, de poder de 
vida. Esta é a minha oração, que faço em nome do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém”. 

Pastora Francis, da Igreja Evangélica Bola de Neve, trouxe uma 
palavra de fé e motivação às colaboradoras

O auditório da Matriz da Companhia estava repleto de colaboradoras 
que acompanharam atentas às palestras

que somos em nossa constituição: mulher é geradora. 
Homem não gera; a mulher gera. Você pode gerar não 
apenas filhos, mas muitas outras coisas – inclusive 
criatividade, amor, espiritualidade e a união dentro de sua 
família”, destacou ela.

Um convite à reflexão também foi feito pela pastora 
Francis: “Nós temos questões mal resolvidas com os nossos 
pais, nós temos questões com os nossos filhos e dificuldades 
de nos sentarmos para fazer uma reunião ou uma simples 
refeição. Nós estamos sempre correndo com os nossos 
compromissos profissionais, pessoais, sociais. Preocupadas 
com o nosso empoderamento na sociedade, estamos nos 
enfraquecendo como povo, como família. 

É sobre isso que quero falar, porque o nosso dia a dia é 
de fato corrido. Todo mundo levanta, todo mundo acorda 
cedo, todo mundo trabalha, todo mundo tem compromissos. 
Pais e mães estão preocupados em ter seus trabalhos, seus 
carros, condição social para darem boa educação a seus 
filhos. Assim, a gente transfere essa responsabilidade para o 
professor da escola, para psicólogo, para o psiquiatra. 

Nós estamos muito envolvidos com o nosso trabalho 
para podermos ter condição financeira melhor. OK; eu 
também gosto de ter um carro legal, uma casa legal e poder 
proporcionar uma condição melhor... 

Acontece que a gente começa, no meio da nossa correria, 
a perder aquilo que é mais importante. Para uma família, 
para um filho, às vezes é mais importante um arrozinho com 
feijão simples com a presença da mãe, de uma irmã ou do 
pai do que a possibilidade de bom brinquedo no Dia das 
Crianças. Um bom brinquedo é esquecido, mas princípios 
são perpetuados. 

Então, queridas, algumas descobertas sociológicas 
têm esclarecido coisas que as famílias já vêm praticando 
intuitivamente sem saber. Famílias que dedicam tempo 
para comer juntas à mesa se saem melhor em todas as áreas: 
intelectual, social, profissional e pessoal.

Saúde emocional leva as pessoas a terem êxito em tudo 
o que fizerem. Isso é estudo; não sou eu quem está falando. 
Corpo, mente, alma/espírito, êxito profissional... tudo isso 
está intimamente ligado à condição daqueles que tiveram a 
oportunidade de compartilhar uma mesa de refeições.

Interessante, não é? Está faltando o quê? Homens e 
mulheres virtuosos que entendem seu papel poderoso na 
sociedade, mas com coisas simples, atitudes simples, um dia 
a dia simples.

O mundo corporativo não é diferente: as pessoas são 
fortalecidas quando se ouvem e se falam. As empresas são 
fortalecidas quando um Presidente ou uma Diretoria se abre 
para um tempo de discutir coisas que não estão tão ligadas 
ao dia a dia, mas às pessoas. 
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DESTAQUES

Com o objetivo de proporcionar bem-estar às 
colaboradoras da Matriz e da filial de São Paulo, o 
Departamento de Recursos Humanos da Braspress 
organizou também sessões de automaquiagem, limpeza 
facial, SPA das Mães, massagem relaxante dos pés e 
esmaltação. 

A psicóloga Thais Froes, do SEST/SENAT (Serviço 
Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Transporte) também proferiu uma palestra na ocasião, 
falando da importância da autoestima.

“Nós, mulheres, somos seres multifuncionais. 
Atualmente a mulher tem desafios diferentes das 
mulheres de antigamente, dos séculos XVIII e XIX. Como 
a gente pode administrar tantas funções que temos – 
inclusive administrar uma conhecida nossa que se chama 
culpa, uma das principais questões sobre a problemática 
da mulher moderna?”, disse ela na abertura, explicando 
que a mulher moderna sente muita culpa muitas vezes por 
não conseguir dar conta de tantos papéis e tantas funções. 

Para lidar com esse problema, a profissional orientou 
os seguintes questionamentos: “Bateu a culpa. E agora? 
O que fazer?

1 – Perguntar a si mesma se a culpa é realmente 
necessária. ‘Faz sentido? Por que estou me sentindo 
culpada?’.

2 – Preparar-se para abrir mão de algumas coisas.
‘Não vou conseguir dar conta disso, disso e disso. De 

quais dessas coisas vou abrir mão sem ter tanto custo 
emocional para mim?’ Nós temos a tendência de querer 
abraçar o mundo, mas é claro que não vamos conseguir 
isso.

3 – Respirar fundo e pensar bem antes de tomar uma 
atitude. 

Agir no impulso, gente, é complicado. Quando se 
sente culpa ou raiva, pare, pense e respire. Respirar é 
muito importante. 

4 – Ter mais paciência consigo mesma e com os outros 
também.

Estas são as frases que dou de lição de casa para 
minhas pacientes que sofrem de culpa: 

‘Sim, eu tenho o direito de me impor mesmo que isso 
incomode os outros’. 

‘Não tenho a obrigação de atender a todas as 
solicitações – nem mesmo às minhas (que são as piores)’.

5 – Saber que dar não é tudo na vida. 
‘Dizer não não faz de mim uma pessoa egoísta’.
‘Posso me sentir muito bem mesmo que alguém esteja 

chateado comigo’.
‘Sempre que eu digo sim a alguma coisa, digo não a 

outra.
6 – Ensinar seu filho a cuidar do que é dele.
Mostre que é preciso cuidar do que é de todos. 
Saiba quais são as tarefas para cada idade. Procure 

a Tabela Montessori com o que a criança consegue fazer 
de acordo com sua faixa etária: lavar louça, tirar a mesa, 
arrumar a cama, certo? 

7 – Prefira elogiar as atitudes do que as características 
natas. 

8 – Cuidado com a depressão. Muitas vezes essa 
cobrança excessiva causa depressão nas mulheres. E nós 
somos geneticamente mais predispostas a desenvolver a 
depressão. Então, tem que tomar muito cuidado com essa 
culpa e com essa necessidade de cuidar, de fazer tudo. 
Se você tem casos depressivos na família, é pior ainda, 
porque isso é genético. 

9 – A mulher com falta de autoestima tem mais 
dificuldade em ficar sozinha e tomar decisões. É 
importante, sim, cuidar da autoestima da gente. Com 
autoestima elevada, somos capazes de reconhecer o valor 
no outro e em nós mesmas. 

Para terminar, uma frase famosa da Viola Davis: ‘Eu 
acredito que o privilégio de uma vida é realmente ser 
quem você é. Eu passei muito tempo pedindo desculpas 
por isso’. Não peçam desculpas por tudo; não peçam 
desculpas pelo que vocês são; não peçam desculpas por 
não dar conta de tudo. Não se esqueçam de vocês.

Feliz Dia Internacional da Mulher, que é todo dia. Até 
a próxima e muito obrigada pela atenção”, finalizou ela.

Thais Malacrida Froes é psicóloga do SEST/SENAT (Serviço Social 
do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte)

Dia da beleza e palestra
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DESTAQUESDESTAQUES

O Gerente Regional do Rio Grande do Sul, Cezar Fritsch, à esquerda, 
acompanhado da colaboradoras da filial de Novo Hamburgo (RS)

Em Campinas (SP), as colaboradoras celebraram o dia com o 
Gerente Henrique Coimbra

Colaboradoras da filial de Porto Alegre (RS), acompanhadas pelo 
Supervisor de Operações Rodrigo Silveira

As colaboradoras da filial de Uberlândia acompanhadas da 
Gerente Carla Gomes, ao centro

Milton Petri, Diretor Vice-Presidente, com um grupo de 
colaboradoras da Matriz, em Guarulhos (SP)

O Gerente Regional de Minas Gerais, Marcelo Figueiredo, à esquerda, prestigiou a data 
ao lado das colaboradoras da filial de Belo Horizonte (MG) e do Gerente Bruno Ottoni

Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações, ao lado das Motoristas 
da filial de São Paulo (SP)

Valdemir Almeida, Gerente da filial de Curitiba (PR) acompanhou 
as colaboradoras na ocasião

BRASPRESS NEWS28
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EVENTO

U rubatan Helou, Diretor Presidente da 
Braspress, participou do 6.º Fórum Lide do 
Varejo, realizado no Guarujá (SP) entre os 

dias 16 e 18 de março passado, quando estiveram 
reunidos cerca de 200 empresários e executivos para 
discutir as tendências do varejo, cada vez mais ligado 
ao comércio eletrônico.

Urubatan Helou participou do painel “O mercado 
não é mais o mesmo. Viva o mercado”, mostrando como 
a Braspress está preparada para atender à logística nos 

próximos 20 anos, graças aos investimentos realizados 
em infraestrutura e automatização dos processos.

“Realizamos em nosso hub de Guarulhos (SP) 
um megainvestimento de R$ 260 milhões, para 
instalarmos o maior SORTER (Sistema Automatizado 
de Distribuição de Encomendas) da América Latina e 
do Hemisfério Sul, mesmo nos últimos três anos de 
recessão e desaquecimento econômico, que atingiram 
fortemente os negócios no Brasil”, falou o Diretor 
Presidente da Braspress aos presentes na ocasião.

Urubatan Helou fala no 6.º Fórum do Varejo

Da esquerda para direita: Antônio Carlos Pipponzi, Presidente do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo (IDV); Miguel Abuhab, CEO 
da Neogrid; Junior Durski, Fundador do Madeiro; Vander Giordano, Vice-Presidente da Multiplan; Urubatan Helou, Diretor Presidente 
da Braspress; Marcos Gouvêa de Souza, Presidente do Lide Comércio; Frederico Trajano, CEO do Magazine Luiza; Mario Laffitte, Vice-
Presidente da Samsung e Marcílio Pousada, Presidente da Raia Drogasil
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Além do case da Braspress, outros temas foram 
debatidos na oportunidade: tecnologias inovadoras 
de leitura presencial por ondas de calor, que detectam 
concentrações de pessoas em determinados locais da 
loja, e a identificação de satisfação do comprador através 
dos sinais faciais captados nas vitrines por sistemas 
inovadores de interação, que estão revolucionando os 
métodos de venda no exterior.

Por isso, o encontro serve como uma oportunidade de 
brainstorm de comerciantes sobre o estado de saúde do 

setor e análise de tendências.
Segundo o ex-ministro Luiz Fernando Furlan, chairman 

do Lide (Grupo de Líderes Empresariais), o encontro 
analisou o fenômeno da conectividade e da capacidade 
de empoderamento dos consumidores, que atualmente 
podem consultar produtos e preços, tomar suas decisões 
pela internet ou até mesmo dentro das lojas físicas, em 
uma realidade que chama a atenção do setor. “Ficou claro 
no evento como a tecnologia pode turbinar os negócios 
tradicionais. Basta aproveitar as oportunidades”, disse ele. 

Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress, falou sobre mudanças e tendências do setor varejista

Urubatan Helou ao lado do ex-ministro Luiz Fernando Furlan
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EVENTO

 Além do ex-ministro Furlan, o evento promovido 
pelo Lide e pelo Grupo Doria, reuniu importantes 
nomes do varejo: Alair Martins, do Atacadista Martins; 
Sonia Hess, criadora da Dudalina; Ricardo Roldão, 
do Atacadista Roldão; José Galló, da Renner; Flávio 
Rocha, da Riachuelo; Frederico Trajano, do Magazine 
Luiza; Marcílio Pousada, da Raia Drogasil; Mário 

Laffitte, da Samsung, e Junior Durski, do Madero, 
além de mais representantes do Lide, como Gustavo 
Ene e Marcos Gouvêa de Souza.

Também estiveram presentes Milton Petri, Diretor 
Vice-Presidente da Braspress; Giuseppe Lumare 
Júnior, Diretor Comercial, e Alayses Helou, esposa de 
Urubatan Helou, entre outros.

Da esquerda para a direita:  Junior Durski, Fundador do Madeiro; Miguel Abuhab, CEO da Neogrid; Vander Giordano, Vice-Presidente 
da Multiplan; Antônio Carlos Pipponzi, Presidente do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo (IDV); Luiz Fernando Furlan, ex-
ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress; Marcos Gouvêa de Souza, 
Presidente do Lide Comércio; Frederico Trajano, CEO da Magazine Luiza; Mário Laffitte, Vice-Presidente da Samsung e Marcílio Pousada, 
Presidente da Raia Drogasil

Alayses Helou e Urubatan Helou, Diretor Presidente, ao centro; Milton Petri, Diretor Vice-Presidente, e Giuseppe Lumare Júnior, Diretor Comercial
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SÉRIE “PARCERIAS”

Mega Peças Diesel, parceira da Braspress

Elton da Costa é diretor e proprietário da Mega Peças Diesel

P rosseguindo com a série “Parcerias”, 
entrevistamos Elton da Costa, Diretor e 
proprietário da empresa fornecedora de 

peças para reposição Mega Peças Diesel. Em visita ao 
escritório da Mega, como é popularmente conhecida, 
ele destacou o relacionamento comercial com a 
Braspress e falou sobre o início da empresa e os 
planos para o futuro. 

A Mega Peças Diesel atua no ramo de distribuição 
de peças de reposição para ônibus, caminhões e 
carretas. A empresa nasceu a partir da visão de 
Elton de oferecer ao mercado um atendimento 
personalizado e de qualidade a preços competitivos. 

Em 2011, a empresa, que começou “em um 
quartinho”, como o próprio Elton se refere às 
instalações do início, ganhou forma, e o mercado se 
deparou com um novo e diferenciado negócio na área 
de peças de reposição. A Mega Peças contou ainda 
com o apoio de Adriana Santos e Silvio Correa, sócios 
investidores da empresa ao lado de Elton. 

“Do início até agora, a empresa vem se mantendo e 
crescendo cada dia mais no mercado. Temos orgulho 
de dizer que a Mega é um sonho realizado, que surgiu 
com o objetivo de suprir todas as necessidades dos 
clientes e de solucionar seus problemas de forma 
rápida e eficaz, sempre prezando pela qualidade e 
pelo melhor preço”, declarou Elton. 

Urubatan Helou Junior, Diretor de Frota da 
Braspress, falou de suas impressões sobre a parceria 
e os resultados efetivos dessa importante relação 
comercial: “Apesar de recente, a parceria com a Mega 
Peças Diesel tem alcançado as expectativas esperadas 
pela Companhia. 

O relacionamento comercial entre a Braspress e 
a Mega completou um ano em 2018. Uma parceria 
assim não envolve exclusivamente custo e valores, 
mas principalmente confiança e qualidade. A frota da 
Companhia é um setor estratégico onde segurança, 
eficiência e responsabilidade são primordiais.

Por meio da parceria com a Mega Peças Diesel, a 
Braspress investe na manutenção da frota de maneira 
segura e trabalha com alto critério de confiabilidade, 
adquirindo o que há de melhor para os veículos. 

O investimento se reflete no transporte de cargas 
como um todo: condução e segurança dos Motoristas, 

desempenho do veículo e proteção tanto da carga 
quanto dos demais envolvidos no trânsito”, afirmou 
Urubatan Helou Junior. 

Elton da Costa também falou sobre a relação 
com a Companhia: “A Braspress é um cliente 
importante. Temos muita satisfação em atender a 
uma Companhia que, além de ser bem relacionada 
no mercado, mantém um ótimo relacionamento 
conosco. É um cliente diferenciado pela demanda 
e pela pontualidade dos prazos. Trata-se de uma 
excelente parceria para a Mega.

À medida que o tempo vai passando, a parceria 
vai sendo aprimorada com base em boas negociações, 
honestidade e lealdade. Mantendo-se isso, a parceria 
tem tudo para se estabelecer e continuar sendo bem-
sucedida para ambos”, garantiu o proprietário da 
Mega Peças.
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Adriana Santos é sócia da Mega Peças Diesel ao lado de Elton da 
Costa e Silvio Correa

Estoque da Mega Peças Diesel está localizado na Zona Norte de São Paulo (SP)

A Mega Peças Diesel é especializada nas principais 
linhas de acessórios, filtros e peças das maiores e mais 
populares marcas do mercado nacional e internacional. 
Elton contou que a Mega já nasceu para atender a essa 
importante parcela do mercado de peças de reposição e 
assim se mantém. 

“Trabalhamos com esses produtos desde que a empresa 
foi concebida, mas, à medida que surgiam demandas 
específicas por parte de alguns clientes, outros produtos 
foram sendo incorporados, atualizando a oferta de peças 
comercializadas”, explicou o proprietário da Mega. 

Em geral, a Mega Peças Diesel não possui um único 
item de maior procura ou campeão de vendas. Por ter um 
catálogo bem completo e específico, a empresa é capaz de 
atender às necessidades sem prejudicar seu estoque, seja 
por falta ou por excesso de peças. 

Entre as especialidades da Mega Peças está a 
comercialização de acessórios, tais como faróis, lanternas 
e retrovisores. A empresa também disponibiliza filtros de 
combustível e de ar, bem como rodas, molas, válvulas, 
caixas de câmbio, radiadores e outros itens. 

Para atender às expectativas dos clientes, não basta 
fornecer os melhores artigos disponíveis do mercado; é 
preciso oferecer diferenciais competitivos para se manter 
em um mercado exigente e em constante transformação. 

Por isso, a Mega Peças Diesel tem se empenhado em 
proporcionar o melhor serviço e a melhor experiência 
de compras.

Especialidades
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SÉRIE “PARCERIAS”

Diferenciais  

A história da empresa vem sendo construída com 
muito trabalho e determinação. Para conquistar 
cada vez mais espaço, a Mega Peças investe para ter 
os melhores fornecedores, os melhores produtos e 
prestar o melhor atendimento. Como prova disso, a 
Mega está sempre em busca de parcerias comerciais 
que garantam qualidade, quantidade, respeito aos 
prazos estipulados e preços competitivos, informou 
Elton durante a entrevista. 

Para realizar uma venda de sucesso não basta 
contar com o melhor time de fornecedores e ter à 
disposição dos clientes os melhores produtos do 
mercado. Esse tipo de investimento é necessário, mas 
há um detalhe importantíssimo quando se trata de 
vendas e relacionamento com o cliente: o atendimento. 

Segundo Elton, a Mega investe em múltiplos 
treinamentos que auxiliam na atualização daquilo que 
o mercado tem de melhor e mais novo a oferecer, além 
de aprimorar as técnicas de atendimento e vendas, que 
podem variar dependendo da necessidade do cliente. 
O profissional de vendas precisa estar atento, ouvir 
e interpretar a solicitação do cliente, para, assim, 
ofertar a melhor opção de produtos. 

Visando a satisfação e a fidelização do cliente, 
a Mega Peças Diesel conta com uma central de 
atendimento ao cliente disponível diariamente para 
atender às demandas. A empresa também oferece 
canais digitais de relacionamento via internet e 
também aplicativo de mensagens, como o Whatsapp. 
Dessa maneira, a Mega se mantém presente e à 

disposição do cliente em tempo integral. 
Sobre essa dedicação ao cliente e a estrutura 

oferecida para atender às expectativas, Elton 
declarou: “Na Mega Peças costumamos dizer e pensar 
que o maior fruto de cada cliente é a fidelidade. Por 
isso, enfatizamos o bom atendimento, com o cliente 
muito bem tratado e satisfeito. Quando retorna, o 
cliente alimenta um sentimento de realização em nós: 
estamos no caminho certo”, explicou o proprietário.

Atualmente, a Mega Peças conta com 12 
colaboradores diretos que enchem Elton de orgulho. 
“Nosso maior foco no que diz respeito à política 
de contratação e manutenção dos colaborares é o 
incentivo ao trabalho em equipe, para que cada um 
possa desempenhar suas atribuições da melhor 
maneira possível e, dessa forma, se integrar de modo 
eficiente”, declarou Elton.

O empresário revelou ainda que, para manter a 
Mega em uma constante linha ascendente, ele e os 
sócios têm se reunido para aprovar um novo projeto 
de expansão. Eles consideram muito importante que 
a Mega Peças Diesel continue com sua relevância no 
mercado e trabalhe ainda mais sua imagem com uma 
nova estratégia de marketing.

Tendo em vista o crescimento, a Mega planeja um 
pacote de medidas que irá proporcionar melhorias 
e avanços. Esse pacote de ações inclui mudança de 
espaço físico (atualmente, o escritório ocupa 350 m², 
sem contar o estoque), captação de novos clientes, 
redução de custos e geração de lucros.

Parte da equipe Mega Peças Diesel, da esquerda para a direita: Alexsandro Pereira, Reginaldo Silva, Adriana Santos, Luis Carlos Custódio, 
Dayane Hirche, Elton da Costa e Sebastiana Campos
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IMPORTANTE

Braspress realiza SIPAT 

Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress, falou na abertura da SIPAT, em 19 de fevereiro passado

A Braspress realizou a SIPAT (Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes) no Planeta Azul, em 
Guarulhos (SP), de 19 a 23 de fevereiro passado, 

reunindo todos os colaboradores para falar de segurança 
no trabalho e qualidade de vida, com palestras, aferição de 
pressão arterial, exames de glicemia, frequência cardíaca 
e saturação de oxigênio no sangue, bem como massagens, 
auriculoterapia, exames oftalmológicos e intervenção 
teatral.

A abertura do evento contou com a presença da 
Diretoria, que foi representada por Urubatan Helou, Diretor 
Presidente, que falou ao auditório lotado. Nessa ocasião, ele 
destacou a importância do colaborador se conscientizar da 
sua principal ferramenta de trabalho: a saúde.

“Os nossos Motoristas, que são de fato os grandes 
profissionais de uma empresa de transportes, trabalham 
com o caminhão. Ledo engano imaginar que a ferramenta 
de trabalho é o caminhão. No caso de quem trabalha no 
escritório digitando, operando nossos softwares, nossa 
tecnologia, ledo engano pensar que essas são as suas 
ferramentas de trabalho. A nossa ferramenta de trabalho 
é a nossa saúde.  

Se nós não tivermos saúde, não vamos dirigir o 
caminhão, não vamos operar o SORTER (Sistema 

Automatizado de Distribuição de Encomendas), não 
vamos digitar... enfim, não iremos trabalhar. Se tivermos 
um acidente de bicicleta fora da empresa, provavelmente 
não iremos trabalhar porque prejudicaremos a nossa 
principal ferramenta de trabalho, que é a nossa saúde, que 
é o nosso bem-estar. 

Foi por isso que nós fizemos o Outubro Rosa, que é a 
campanha de prevenção ao câncer de mama. Levamos para 
a conscientização das nossas funcionárias a necessidade – 
não importa em que idade –, de se fazer uma mamografia 
e de se preparar para que, se um dia tiver uma patologia 
oncológica, que possa ser pega no início. 

Fizemos também o Novembro Azul, outra campanha 
para mostrar que é importante o homem fazer exames 
de próstata. São esses conjuntos de coisas que precisamos 
ter na nossa SIPAT. 

Criamos também  o CAMB (Centro de Atendimento 
ao Motorista Braspress), para medir a pressão arterial 
dos Motoristas, bem como a saturação, fazer exames 
toxicológicos e de glicemia, além da entrega de um kit 
lanche, para evitar qualquer processo glicêmico enquanto 
dirigem o caminhão. Essa série de coisas fazem parte de 
ações de prevenção contra acidentes, justamente para que 
não ocorra nenhum.
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A Braspress ofereceu exames oftalmológicos durante a SIPAT Os colaboradores fizeram sessões de massagem que melhoram a postura 
corporal

O palestrante Lucas Scudeler Gomes é especialista em psicologia positiva

Nós estamos abrindo a nossa terceira SIPAT com um 
extenso cronograma em benefício de todos vocês, em 
benefício da nossa empresa”, explicou ele.

Outro ponto importante mencionado por Urubatan 
Helou é a reflexão que cada colaborador deve fazer, 
independentemente de sua função na Companhia. “Até 
porque não haverá nenhuma ação que a Braspress possa 
fazer sozinha; nós temos que fazer em conjunto. Não adianta 
fazermos o CAMB, com toda a prevenção, se o Motorista 
decidir colocar o caminhão contra um poste e se matar. Não 
adianta fazermos toda a prevenção se o nosso operador de 
SORTER subir no mezanino e decidir saltar de lá de cima.

Portanto, nós precisamos fazer com que a Companhia 
tome as iniciativas no sentido de levarmos todos nós, 
independentemente da função dentro da Companhia, a 
refletir sobre o nosso bem-estar dentro da empresa, sobre 
a nossa qualidade de vida dentro da empresa, para virmos 
trabalhar na Organização com o mesmo sentimento que 
tive durante a semana que passei fora daqui.

Viajei na semana passada e cheguei agora, na quinta-
feira de manhã. Eu já estava com urticária, já queria vir 
para a empresa, porque aqui me sinto bem. Eu me alimento 
bem, estou ao lado de companheiros aos quais quero bem, 
o meu ambiente de trabalho é bom. Aqui, portanto, é onde 
eu desejo estar; é aqui que eu quero ficar.

Que nós possamos fazer desta SIPAT um evento capaz 
de nos trazer a reflexão sobre o que queremos dizer todo 
dia de manhã, ao acordar: ‘Meu Deus, que beleza; estou 
indo trabalhar’. Por isso, o que nós devemos procurar é 
que nosso ambiente de trabalho seja tão bom quanto o 
ambiente que temos nas nossas casas. 

Se nosso ambiente interno não for tão bom quanto o 
das nossas casas, não vamos nos sentir motivados a vir 
trabalhar. Felicidades para vocês, bom evento e votos 
de que todos nós possamos refletir sobre o que é uma 
SIPAT. Portanto, a SIPAT fala de prevenção de acidentes, 
mas fundamentalmente do bem viver do cidadão dentro 
do trabalho, da sua saúde e do seu bem-estar dentro 
da Companhia. Muito obrigado e bom dia para vocês!”, 
finalizou Urubatan Helou.

A programação do evento de abertura contou ainda com 
uma palestra direcionada ao bem-estar psicoemocional 
dos colaboradores. A palestra foi realizada por Lucas 
Scudeler Gomes, preparador profissional e mestre 
especializado em psicologia positiva com mais de 4 mil 
horas de treinamentos lecionados. Os assuntos abordados 
por ele levaram os colaboradores à reflexão sobre quais 
atitudes podem contribuir para um melhor desempenho 
profissional sem afetar a saúde física e mental.
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IMPORTANTE

Regras de Ouro

Em seguida, Sarita Magnan Antonio, Supervisora do SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e 
Medicina do Trabalho), comentou com os presentes as 12 Regras de Ouro:

“Regra n.º 1: Dirija com cuidado.
Esta regra vale não só para os nossos Motoristas que 

estão aqui, mas para todo mundo que vem de carro ou 
moto, que dirige aqui dentro, que usa o estacionamento. É 
importante respeitar o nosso limite de velocidade interno, 
que é de 10 km/h. 

Também é fundamental não usar o celular enquanto 
dirige. Em fração de segundo, você pode provocar um 
acidente fatal para você ou para um pedestre. Atenção 
redobrada quando está dirigindo! 

Regra n.º 2: Caminhe; não corra!
É importante andar; nunca correr nas instalações. É 

muito mais fácil cair e ter um acidente bobo quando a gente 
está correndo.

Regra n.º 3: Siga rotas e caminhos designados.
Ande pela faixa de pedestre. A gente tem as faixas de 

pedestre azul e branca, e todo mundo deve andar por elas, 
exceto o pessoal do pátio, que usa o colete refletivo. Então, 
sempre siga a faixa – esse é o caminho mais seguro. 

Regra n.º 4: Preste atenção na movimentação 
dos veículos.

Aqui nós somos uma transportadora; então, existem 
mais veículos do que pessoas aqui dentro. Sempre preste 
atenção na movimentação! Se você estiver andando e 

perceber algum veículo manobrando, pare e espere o 
motorista, porque pode haver um ponto cego, com risco de 
o motorista não notar a sua presença. 

Regra n.º 5: Não fume em área proibida.
O exemplo principal aqui é o nosso posto de 

abastecimento. Então, nunca fume perto do posto de 
abastecimento e não use celular também – nem próximo ao 
tanque de combustível nem no terminal de cargas, onde há 
muitas caixas de papelão, que são materiais combustíveis. 
Então, só fume em áreas permitidas. 

Regra n.º 6: Tome atitude quando presenciar 
uma situação insegura.

Um exemplo: se você está passando pelo posto de 
abastecimento e perceber alguém fumando, não vai falar 
nada? Não; você tem que tomar uma atitude. Se você não 
tem liberdade para falar com a pessoa, fale com alguém 
que conhece ou fale com seu encarregado. Você não pode 
fechar os olhos para uma situação de risco. 

Regra n.º 7: Use o equipamento exigido para 
sua área. 

Não vou entrar em detalhes técnicos, mas cada um 
de vocês sabe qual é o item necessário para sua função. 
Sempre que for realizar certa atividade, use sempre os 
equipamentos exigidos. 

As 12 Regras de Ouro da Companhia foram explicadas por Sarita Magnan Antonio, Supervisora do SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de 
Segurança e Medicina do Trabalho)
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Regra n.º 8: Saiba o que fazer em caso de 
emergência. 

Aqui, na Braspress, temos a equipe de brigadistas, 
que são treinados para atuar em emergências, tanto 
de socorrismo quanto de princípio de incêndio. Em 
caso de qualquer necessidade, também temos o ramal 
de emergência 9190, que cai direto no ambulatório, 
com enfermeiros 24 horas. É um ramal dedicado para 
atendimentos emergenciais. 

Regra n.º 9: Use as ferramentas e adote uma 
postura corporal correta para a tarefa

Ao pessoal do setor administrativo, o conselho é tentar 
manter a postura correta diante do computador e não ficar 
escorrendo pela cadeira, porque, no final do dia, a coluna 
vai sentir! Ao pessoal do terminal de cargas, vale lembrar 
de carregar a caixa da forma correta: se a mercadoria for 
muito grande ou muito pesada, deve-se chamar o colega 
para ajudar. Não vale é ter vergonha para pedir ajuda! 

Regra n.º 10: Não altere procedimentos 
aprovados sem autorização.

Nunca altere o procedimento que lhe foi passado. Se 

esse procedimento existe, é porque foi estudado da forma 
mais segura. Se fizer alguma alteração, sempre acione o 
encarregado. 

Regra n.º 11: Mantenha seu ambiente de 
trabalho sempre limpo e organizado. 

Aqui, entram em ação os 5S. 

Regra n.º 12: Assuma a responsabilidade pela 
sua segurança e pela segurança dos outros.

Todo mundo tem que assumir e puxar para si a 
responsabilidade, com o seguinte comportamento: ‘Eu 
também cuido disto’. Todo mundo aqui é responsável pela 
segurança de todo mundo”, finalizou ela. 

Intervenção teatral deu dicas de segurança aos colaboradores

SOLUÇÕES em peças e acessórios de reposição

para CAMINHÕES, CARRETAS E UTILITÁRIOS.

Trabalhando constantemente para redução de 
custos de sua empresa. Com o objetivo de suprir 
as necessidades e solucionar problemas de 
forma rápida e eficiente de nossos clientes.
Nosso diferencial, é a valorização e dedicação 
no atendimento, negociação e entrega.

Solicite orçamento ou visita de um de nossos 
representantes.

Rua: Drº Odon Carlos Figueiredo Ferraz, 1214, Pq São Domingos - CEP: 05121-000 - São Paulo SP - 11 3647 4111/3647 4110
www.costadiesel.com.br - costadiesel@costadiesel.com.br
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CAFÉ COM O PRESIDENTE

Braspress retoma eventos
“Café com o Presidente”

A Braspress volta a realizar os eventos “Café 
com o Presidente”, como já fez anteriormente, 
para manter proximidade da Diretoria com os 

colaboradores.
O primeiro evento da nova série foi realizado no 

Complexo Planeta Azul, no dia 20 de março passado, 
com a presença de 353 colaboradores da filial de São 
Paulo, reunindo o pessoal de Transbordo, Automação e 
CAOB (Centro de Apoio Operacional da Braspress em São 
Paulo), que saborearam um apetitoso café da manhã. 

Para manter a informalidade do evento, Urubatan 
Helou, Diretor Presidente da Braspress, fez questão 
de deixar claro que o título do evento era apenas um 
apelido, pois na verdade esse tipo de encontro é o 
café da manhã com o Urubatan, o Petri, o Tayguara, a 
Juliana, o Urubatan Junior, o Giuseppe, o Luiz Carlos, o 
Ari, o Sr. Américo. É, portanto, um evento feito visando 
à proximidade da empresa com todos os colaboradores.

 “A Braspress tem 40 anos, e eu e o Petri somos de um 
tempo em que conhecíamos todos os nossos funcionários 

e os chamávamos pelo nome.  
O fato de a Empresa ter crescido e de não termos mais 

a possibilidade de conhecer cada um pelo nome tem nos 
incomodado muito. O que queremos fazer com o café 
da manhã é poder ter esta proximidade, notadamente 
agora, que mudamos para o Planeta Azul, complexo de 
230 mil m² .

 Nós somos hoje a empresa que tem as melhores 
instalações de todas as transportadoras do Brasil. 
Nenhuma outra tem estas instalações que nós temos. 
Mas não basta ter as instalações bonitas, não basta ter as 
instalações confortáveis; o importante é conseguir fazer 
com que toda a nossa gente e a nossa Diretoria possam ter 
uma proximidade maior. 

 Nossa empresa é uma empresa de serviços, é uma 
empresa que depende de todos nós e depende de gente. 
A nossa empresa depende de vocês, que depende de nós 
– e nós não podemos ficar afastados. Temos que ser mais 
próximos uns dos outros. 

Somos uma empresa em que temos procurado 

Urubatan Helou, ao centro, dividindo o momento com a Diretoria e os Gerentes da Organização
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melhorar a cada dia o padrão de trabalho, o conforto, 
o oferecimento de possibilidade para que as pessoas 
possam trabalhar bem. É isso o que estamos buscando”, 
destacou na abertura do evento. 

Em seguida, Urubatan Helou pediu a atenção de todos 
para os cuidados com cada detalhe do trabalho de cada 
um e do ambiente. “Quero pedir a vocês aquele cuidado, 
aquele melhor cuidado, aquele mais esmerado cuidado: 
andando pela Empresa, se viu um papelzinho, jogue no 
lixo. Não vamos jogar as coisas no chão. Vamos cuidar 
disto como cuidamos da nossa casa. Afinal de contas, aqui 
é a nossa casa. Passamos muito mais tempo aqui do que 
nas nossas casas. Aqui é lugar do nosso trabalho, onde 
ficamos a maior parte do tempo. Além disso, fizemos 
para nossos motoristas rodoviários um alojamento muito 
bom, individual, onde eles podem efetivamente melhorar 
a condição de trabalho. 

A Braspress não está aqui por acaso, pessoal. A 
Braspress não está aqui porque nasceu do nada. A 
Braspress veio com propósito, que foi um propósito 
ofertado pela Mão Divina. Isto aqui é um propósito de 
Deus para poder gerar trabalho para as pessoas, para 
poder transformar a vida das pessoas.

A empresa está aqui e transformou a minha vida, 
transformou a vida do Petri, transformou a vida do 
Giuseppe, transformou a vida do Luiz Carlos, do Pepe... 

transformou a vida de todos nós, e nós queremos que a 
empresa possa transformar a vida de vocês também, para 
que possam dizer um dia o seguinte: ‘Esta empresa é uma 
dádiva de Deus, me proporcionou uma casa, um carro, 
estudo para minha família”.

É isto que nós precisamos fazer, nós precisamos lutar 
por isso. Precisamos cuidar bem disto. Isto aqui é nossa 
casa, isto aqui é nossa vida”, acrescentou ele.

Prosseguindo o evento, Urubatan Helou perguntou 
a vários colaboradores presentes o que a Braspress 
tinha proporcionado a eles. A Motorista Rosângela, por 
exemplo, respondeu que trabalha na empresa desde 2009 
e que conseguiu terminar de pagar a casa própria.

Depois foi realizado um sorteio de 4 bicicletas, 2 
fogões, 2 geladeiras e 2 televisões. Mas o objetivo, de 
acordo com o Diretor Presidente, não foi o sorteio. “O 
objetivo foi fazer com que nós pudéssemos estar próximos 
de vocês, para que a Diretoria, para que a Braspress possa 
estar mais próxima do pessoal. 

Agora, nós vamos trabalhar, porque lá fora estão 
os nossos concorrentes querendo morder os nossos 
calcanhares – e eles não vão conseguir, não. Eles não vão 
fazer isso porque a nossa gente, esta gente que está aqui, é 
feita de vencedores que vão continuar vencendo. Um bom 
trabalho para vocês, um bom dia e que Deus abençoe a 
todos. Muito obrigado. Felicidades a vocês”, finalizou ele.

Milton Petri, Diretor Vice-Presidente, durante o sorteio de prêmios Urubatan Helou interagiu e motivou os colaboradores com suas palavras
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CAFÉ COM O PRESIDENTE

O segundo “Café com o Presidente” realizado no 
Planeta Azul, em Guarulhos (SP), reuniu cerca de 500 
colaboradores da filial de São Paulo, Aeropress – Divisão 
Rodoaérea e da Matriz, no dia 18 de abril passado, dando-
lhes a oportunidade de estar com os Diretores e Gerentes 
da Organização.

“Quando começamos a empresa, preconizamos isto 
que está acontecendo aqui, hoje: que seríamos uma grande 
empresa – não apenas dos 6 mil funcionários, e sim de mais 
3.500 terceirizados. Portanto, estamos falando de quase 10 
mil famílias que dependem do nosso negócio. 

Aí reside a responsabilidade de cada um de nós. Cada 
um de vocês é empregador de 10 mil famílias, além da sua 
própria. Essa é grande responsabilidade do nosso trabalho. 
Esta empresa um dia foi minha e do Petri. Um dia, fomos 
donos de empresa; hoje, somos os diretores de uma empresa 
cujos sócios são vocês, com lucros distribuídos através dos 
salários”, explicou Urubatan Helou.

Prosseguindo, mencionou aos colaboradores: “Quando 
levantamos todos os dias, devemos dizer ‘Graças a Deus vou 
trabalhar’ e ‘Graças a Deus vou trabalhar na Braspress’. Por 
que ‘Graças a Deus vou trabalhar na Braspress’? Fundo de 
garantia em ordem, vale-transporte em ordem, vale-refeição 
em ordem, assistência odontológica através do SEST/
SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional 
de Aprendizagem do Transporte), ambiente de trabalho 
confortável  no Planeta Azul e em todas as nossas unidades. 

Como eu disse, há 40 anos nós preconizávamos e 
sabíamos que chegaríamos a este estágio. Quero dizer a 
vocês que não estarei na comemoração dos próximos 40 

anos. Alguns de vocês poderão estar, e o desafio que temos 
não é de estar só no Brasil. É o desafio que nós temos de fazer, 
de poder concorrer com as maiores operadoras mundiais. 

São vocês que vão fazer; vocês, mais jovens, que têm a 
oportunidade de trabalhar numa empresa com a estrutura 
necessária e suficiente para produzir esse trabalho e chegar 
ao objetivo que queremos, para que a empresa possa ser 
cada vez menos uma empresa de donos e cada vez mais uma 
empresa de pessoas.

Porque esta empresa, meus amigos, meus companheiros, 
isto aqui é uma dádiva de Deus. Foi Deus quem nos deu esta 
empresa, e Ele tem um propósito na vida de cada um – como 
estou vendo aqui, a exemplo de nosso colaborador Samuel, 
há 22 anos na Companhia.” 

Ele perguntou: “O que a Braspress proporcionou na 
sua vida?”.

“Tudo o que tenho foi esta empresa que proporcionou 
– tudo, inclusive a educação dos meus filhos”, respondeu 
Samuel. 

Depois, se dirigiu a outro colaborador: “Estou vendo 
outra pessoa: o Nelson, da área de vendas. Nelson, quantos 
anos você tem de empresa?”

“29 anos de Braspress”, respondeu o vendedor de 
São Paulo

“O que esta empresa proporcionou a você?”, perguntou 
de novo.

“Conhecimento, sabedoria, minha casa, o que tenho”, 
respondeu Nelson. 

Concluiu o assunto dizendo: “Isso não é de graça, gente! 
É muita fé, muito trabalho e muito comprometimento. 

Urubatan Helou, Diretor Presidente, falou para 500 colaboradores, em 18 de abril passado

Segundo “Café com o Presidente” reúne 500 colaboradores
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Uma coisa que falo e repito todas as vezes que posso é 
que todos nós temos que ter três colunas na vida. A primeira 
coluna é a fé; a segunda, o trabalho, e a terceira, a família. 

Se temos essas três colunas na vida, somos pessoas 
completas. Todo dia dizer ‘Graças a Deus vou trabalhar’ e à 
noite dizer ‘Graças a Deus vou voltar para a minha família’. 
Muito obrigado a todos vocês e um abraço’’.

Milton Petri, Diretor Vice-Presidente da Braspress, 
também falou aos presentes no evento que estava muito 
satisfeito de estar reunido com os colaboradores. 

“Vocês não podem imaginar a nossa satisfação de 
estarmos reunidos aqui, com vocês. Sou paulista do interior 

do Estado de São Paulo, e meu brinquedo, quando pequeno, 
era um caminhãozinho de madeira. Desde aquela época já 
parecia que estava predestinado que eu iria trabalhar a vida 
inteira com caminhão. Eu não sei fazer outra coisa.

A empresa cresceu, e é importante que cada funcionário 
da nossa empresa saiba que é tão importante quanto nosso 
Presidente que está aqui hoje, com vocês. Vamos fazer este 
encontro não só aqui, mas em outras filiais, porque cada 
um dos funcionários da empresa é tão importante quanto 
o Presidente.

A soma de todo este trabalho, da função de cada um 
em coletar, etiquetar, carregar e descarregar o caminhão, 
forma uma cadeia, e juntando os esforços de cada um é que 
fazemos esta empresa. Porque a soma do trabalho de cada 
um de nós é o que faz a empresa ser essa gigante que está no 
País todo.  Muito obrigado a todos”, destacou ele.

Também Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações, falou 
aos presentes, mencionando que era uma oportunidade 
de transmitir uma mensagem de aproximação e também 
de alinhamento de tudo aquilo que a empresa tem feito. 
“Estamos completando dois anos de operações aqui, no 
Planeta Azul, e tivemos uma mudança radical do ponto de 
vista estrutural, do ponto de vista de tecnologia e do ponto 
de vista de oportunidade. Além do que, abrimos várias vagas 
de trabalho.

Enfim, hoje temos seguramente a maior e a melhor 
estrutura no setor de transportes no Brasil. É indiscutível 
o que nós temos e que precisamos valorizar isso. Como é 
que valorizamos? Através das nossas atitudes, das nossas 
ações, dos nossos atos. Temos que valorizar o nosso negócio, 
o nosso cliente, porque é ele quem sustenta efetivamente a 
nossa permanência, a nossa existência e o nosso crescimento. 

Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações, e Milton Petri, Diretor 
Vice-Presidente, acompanharam a fala do Diretor Presidente, 
Urubatan Helou

Série de eventos foi criada para aproximar a Diretoria dos Colaboradores
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Portanto, minha gente, somos uma empresa de serviços 
e temos que atuar, agir como tal, seja através dos nossos 
processos, seja através da nossa qualidade. Temos aí um 
grupo recém-criado – um comitê capitaneado pela Daniela, 
nossa Gerente de Farma. Enfim, toda uma equipe está 
fazendo isso. 

São as nossas ações que motivam os resultados positivos 
que produzimos, que motivam os investidores a continuar 
investindo na empresa. Vamos continuar acreditando, 
vamos dar o melhor de nós. Vamos fazer, através das nossas 
atitudes, que este negócio se valorize. 

Não há outro caminho, não há outra receita que possa 
seguir que não seja essa. Então, aproveito este raro momento 
de estarmos todos unidos para poder conclamar isso. Pensem 
de maneira diferente. Pensem que este negócio também é 
de vocês, vocês também são responsáveis por ele. Cada um 
no seu quadrado, na sua função, na sua responsabilidade 
também é responsável por fazer da Braspress o que ela é e 
o que ela pode ser. E ela pode ser muito mais do que ela é. 
Muito obrigado”, finalizou. 

Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações da Braspress, passou um recado de motivação aos colaboradores

Milton Petri, Diretor Vice-Presidente, também deixou sua mensagem
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Com a presença de 100 colaboradores, a Braspress 
realizou o “Café com o Presidente” na filial de Belo Horizonte 
(MG) no dia 23 de maio passado, quando Urubatan Helou, 
Diretor Presidente da Organização, falou aos presentes num 
misto de muita alegria (segundo ele mesmo contou, foi ali 
que tudo começou) e de tristeza (já estávamos no terceiro 
dia de greve dos caminhoneiros autônomos, que parou as 
atividades da empresa e causou muitos prejuízos ao Brasil).

Na ocasião, também estiveram presentes muitos 
profissionais de Minas Gerais: Marcelo Figueiredo, Gerente 
Regional; Bruno Frederico Ramos Ottoni, Gerente da 
filial de Belo Horizonte; Rosangela dos Reis, Gerente de 
Divinópolis; Luciano Magalhães, Gerente de Governador 
Valadares; Guilherme Oliveira, Gerente de Ipatinga; Elzivan 
Sindeaux, Gerente de Montes Claros; Samarone Sávio de 
Azevedo, Gerente de Pouso Alegre e Daniel Vargas Avelar, 
Gerente de Varginha. 

Diego Duarte, Gerente Nacional de Recursos Humanos, 
e Angra Ferreira Nunes, Assistente de Treinamento e 
Desenvolvimento, também compareceram ao evento. 

“Vejam vocês que nem tudo é só tristeza e nem tudo é só 
alegria: hoje, infelizmente, motivado por essa irresponsável 
manifestação de caminhoneiros, nossa Companhia, com 
quase 6 mil funcionários e outros 3 mil terceirizados, está 
totalmente parada. Que tristeza! 

Contudo, hoje eu tive a grande alegria de estar na filial 
de Belo Horizonte, em Contagem, ao lado dos quase 100% 
de nossos colaboradores da filial. Fizemos um belo café 

da manhã. Aqui, pude rever companheiros de 20 anos 
de Companhia, além de constatar a excelência da gestão 
desta dupla de gestores fantástica formada pelo Marcelo 
(Regional) e pelo Bruno (Gerente da filial). 

A alegria contagiante dos nossos funcionários revela um 
clima de harmonia e um comprometimento impressionante 
de todos com o negócio Braspress. 

Confesso que saio desta filial com um sentimento de 
contentamento que há muitos anos não sentia, pois aqui 
pulsa o trabalho profissional e muito bem direcionado, com 
foco permanente”, afirmou Urubatan Helou.

Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress, ao centro, Marcelo Figueiredo, Gerente Regional de Minas Gerais, à direita, Bruno 
Ottoni, Gerente da filial de Belo Horizonte, à esquerda, acompanhados do time de colaboradores

Café com o Presidente em Belo Horizonte (MG)

O Diretor Presidente durante sua fala, em 23 de maio passado
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Ele também se recordou de quando viajava toda semana 
para Belo Horizonte para visitar os clientes: “Às vezes ficava 
dois ou três dias; às vezes passava a semana inteira – e assim 
ia crescendo a Braspress, conquistando importantes clientes 
aqui, na cidade”. 

Continuando, disse: “Para se ter uma ideia, nosso 
terminal daqui foi construído em 1996, mas dá a sensação 
de ter sido inaugurado no mês passado, tamanho é o zelo 
por tudo. No café da manhã de hoje, além dos funcionários 
da filial, o Marcelo teve a gentileza de convidar os Gerentes 
de Minas Gerais, a base territorial de sua gestão. Revê-los 
me trouxe muita alegria”, acrescentou.

Ele explicou aos presentes que a Braspress é hoje 
a empresa com as melhores instalações de todas as 
transportadoras do Brasil: “Nenhuma outra transportadora 
tem as instalações que nós temos. Basta citar como 
exemplo que aqui, em Belo Horizonte, temos três terminais 
funcionando ao mesmo tempo para oferecer as melhores 
e mais confortáveis instalações a nossos colaboradores. 
Também é importante termos esta proximidade, podermos 

ficar juntos, pois somos uma empresa de gente”, destacou.
Finalizando, lembrou aos presentes: “A Braspress não 

está aqui por acaso; a Braspress não está aqui porque nasceu 
do nada. A Braspress veio para cá com o propósito ofertado 
pela mão divina. Isto aqui é um propósito de Deus para poder 
gerar trabalho para as pessoas, para poder transformar a 
vida das pessoas, como está fazendo com vocês. 

Vou falar a vocês o que sempre falo e repito, quando 
possível: todos nós temos que ter três colunas na vida – a 
primeira é a fé; a segunda, o trabalho, e a terceira, a família.
Se tivermos essas três colunas na vida, seremos pessoas 
completas. Dizer toda manhã ‘Graças a Deus vou trabalhar’ 
e toda noite ‘Graças a Deus vou voltar para a minha família’. 
Muito obrigado a todos vocês e um forte abraço”, encerrou.

Depois foi realizado um sorteio de prêmios aos presentes. 
Na ocasião, Urubatan Helou ganhou dos colaboradores uma 
cesta de doces e queijos típicos de Minas Gerais, o que lhe 
agradou muito, pois ele mesmo diz: “Sou um apaixonado 
pelas maravilhas de Minas Gerais”. Minas é sua terra natal, 
mais precisamente Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

Na ocasião, a Companhia realizou o sorteio de prêmios

Marcelo Figueiredo é Gerente Regional de Minas Gerais

O evento reuniu cerca de 100 pessoas em Belo Horizonte (MG)
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Através de um evento idealizado por Urubatan Helou, 
Diretor Presidente da Braspress, a Diretoria da Organização 
realizou três reuniões com os Motoristas Carreteiros no 
Planeta Azul com o objetivo de explicar os novos métodos 
implantados para conhecer e premiar os melhores por 
trimestre e por ano.

No primeiro evento, em 14 de abril passado, aconteceu 
uma feijoada e sorteio de prêmios, com a presença de 
Urubatan Helou (Diretor Presidente), Milton Petri (Diretor 
Vice-Presidente), Luiz Carlos Lopes (Diretor de Operações) 
e Giuseppe Coimbra (Diretor Administrativo-Financeiro). 
O segundo evento ocorreu no dia 2 de maio passado, 
quando Luiz Carlos Lopes entregou televisores para os cinco 
Motoristas classificados no primeiro trimestre deste ano.

Na feijoada, Urubatan Helou contou em detalhes o que 
tem feito nos últimos anos para melhorar o nível de atuação 
dos Motoristas da Braspress.

“Fomos aos poucos conhecendo o assunto, pois 
entendemos que não basta ter o caminhão mais moderno 
para evitar acidentes. Em novembro de 2012, implantamos 
o CAMB (Centro de Apoio ao Motorista Braspress) Basil 
de Barros, para cuidar da saúde de nossos Motoristas 
antes de pegarem a estrada, medindo sua pressão arterial 
e temperatura, fazendo exames de sangue e toxicológicos, 
além de entregar o kit lanche para oferecer equilíbrio 
alimentar enquanto dirigem. No ano passado, implantamos 

o Programa do Sono – tudo para cuidar da principal 
ferramenta de trabalho dos nossos motoristas: a saúde”, 
explicou. 

Depois, ele contou que a Braspress implantou o 
simulador de direção e o sistema de telemetria, monitorando 
a distância e em real time como os motoristas estão 
dirigindo.

“Agora estamos trazendo da Universidade Federal 
de Minas Gerais o chamado sonômetro, equipamento 
que efetivamente vai complementar o trabalho que 
fazemos com o Instituto do Sono. Aí é o seguinte: ‘Está 
sonolento, bichão? Não vai viajar!’. Portanto, isso vem 

Urubatan Helou, durante evento que aconteceu no Planeta Azul, em 14 de abril passado

Os melhores Motoristas da Braspress
passam a receber prêmios

Da esquerda para a direita: Américo Lima, Gerente da filial de 
São Paulo (SP); Raphael Augusto, Gerente da filial de São Paulo 
(SP); Isaías Dias Raimundo, Motorista; Valdívio Jorge Faustino, 
Motorista de Bitrem; Sarita Magnan Antonio, Supervisora do Serviço 
Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho 
(SESMT); Claudinei Ribeiro, Motorista; Ariovaldo Minhoto, Gerente 
Nacional de Operações; Valdemir Ramos Machado, Motorista; 
Carlos Donizete da Cruz, Motorista; Luiz Carlos Lopes, Diretor de 
Operações; Silvio Biscaro, Gerente Nacional de Trafego; Roberto dos 
Santos, Motorista, e Marcelo Silva, Motorista de Bitrem
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paulatinamente diminuindo os acidentes na Braspress. 
O que começamos de 2000 a 2010 e depois até 2014 
foi trazendo resultados. Hoje quero dizer a vocês que 
estamos no paraíso!  

No Brasil, o que existe de ruim são as empresas que 
não preparam e não têm infraestrutura para que sua 
gente exerça com dignidade o seu mister profissional.

Aqui, na Braspress, isso não foi construído em 15 dias; 
foi ao longo do tempo que viemos aprendendo com vocês. 
Ainda temos muito a corrigir, pois nada está tão bom que 
não possa ser melhorado, mas vamos começar também 
a premiar e a homenagear os melhores motoristas da 
Organização”, finalizou ele.

A apuração de janeiro, fevereiro e março já foi feita. 

Os cinco Motoristas estão retratados nesta matéria (veja 
a seguir). A apuração de abril, maio e junho será marcada 
para julho; a de julho, agosto e setembro acontecerá 
em outubro, e a de outubro, novembro e dezembro será 
realizada em fevereiro do próximo ano. 

Na premiação trimestral, o primeiro lugar vai ganhar 
R$ 500,00; o segundo, R$ 400,00; o terceiro, R$ 300,00; 
o quarto, R$ 200,00, e o quinto, R$ 100,00. O prêmio anual 
também será avaliado de acordo com o ranking da telemetria, 
e os Motoristas colocados do primeiro ao décimo lugar 
receberão um salário e meio de prêmio. Os profissionais da 
décima primeira à vigésima colocação receberão um salário, 
e os do vigésimo primeiro ao trigésimo lugar ganharão meio 
salário como prêmio. Assim, a Braspress recompensa e 
reconhece seus 30 melhores Motoristas!

Isaías Dias Raimundo

Claudinei Ribeiro

O primeiro lugar do ranking ficou com o experiente e cauteloso 
Isaías Dias Raimundo. De fala calma e paciente, o Motorista, de 
47 anos, viaja pelo Brasil inteiro dando um belíssimo exemplo de 
condução eficiente e preventiva. Isaías falou que se sente preparado 
para enfrentar os desafios com a estrutura oferecida pela Companhia, 
como o CAMB. 

“Quem está na estrada sabe dos desafios. Acho muito importante 
esse atendimento antes das viagens para prevenir acidentes”, 
explicou Isaías. Com cinco anos e meio na Braspress, o Motorista 
falou que o reconhecimento é uma chance de aprimoramento. 

Claudinei Ribeiro, Motorista da Braspress há mais de 13 
anos, tem vasta experiência na condução dos veículos. Ele faz 
a linha São Paulo–Uberaba e afirmou ter recebido a notícia da 
premiação com surpresa. 

O Motorista de 50 anos declarou: “Na Braspress a gente 
faz cursos, tem simulador e vai se aperfeiçoando. Todos nós 
tivemos chances de chegar até aqui. Me senti muito valorizado 
com esta oportunidade. Pegar estrada à noite é muito difícil, 
e a Companhia tem reconhecido nosso trabalho”, finalizou o 
segundo colocado. 

ENCONTRO COM OS MOTORISTAS
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Carlos Donizete da Cruz 

Valdemir Ramos Machado

Roberto dos Santos 

“Na Braspress, várias coisas mudaram – e mudaram para 
melhor: primeiro, o CAMB; depois, os alojamentos, onde temos 
descanso de qualidade, e agora esta premiação”, afirmou Carlos 
Donizete da Cruz, o terceiro colocado. 

Com 36 anos de idade e sete anos na Companhia, Carlos disse 
que a premiação baseada na meritocracia é uma grande motivação 
que leva ao aperfeiçoamento da profissão. “Esse reconhecimento nos 
motiva a estar cada dia melhores na condução e na conservação dos 
veículos, e também a ter mais cautela na estrada, fazendo sempre o 
nosso melhor a cada dia”, explicou.

O Motorista Valdemir Ramos Machado, de São Paulo (SP), ficou 
em quinto lugar. Com 36 anos de idade e há sete na Companhia, 
o Motorista é casado e pai de dois filhos: Lavínia, de três anos, e 
Simon, de quatro meses. Ele disse que a premiação é uma forma de 
incentivo muito válida e que recebeu a notícia com grande satisfação. 

Valdemir disse que o reconhecimento de um bom trabalho 
é sempre bem-vindo. “Me sinto valorizado porque, com isso, a 
Companhia mostra que está pensando em nós. Nosso trabalho pode 
ser bem difícil algumas vezes, mas com essa ação dá para perceber 
que a Diretoria está pensando em nós e no nosso bem-estar”, 
concluiu Valdemir.

Roberto dos Santos é um veterano de 56 anos de idade e 36 
de carreira na Braspress. Não é de se admirar que, com esse 
histórico, ele alcançou o quarto lugar no ranking. “Acompanhei 
todas as transformações e melhorias na Organização. Essa 
forma de premiação acontece pela primeira vez, e a recepção 
dos Motoristas à ação foi muito boa”, afirmou Roberto. 

O Motorista com maior tempo na Companhia entre 
os vencedores falou que se sentiu muito valorizado pelo 
reconhecimento e que sempre teve motivação para seguir sua 
função. “Sou um pouco ruim com as palavras, mas só tenho a 
agradecer por tantos anos aqui. Tudo o que eu conquistei veio 
do meu trabalho na Braspress. Agradeço muito a Diretoria por 
todos esses anos”, declarou ele. 
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Valdívio Jorge Faustino 

Marcelo da Silva

Manuel Carlos Salvador

Valdívio está na Organização há 11 anos, sendo 8 deles como 
Motorista de caminhão bitrem. Ele faz parte da primeira turma de 
profissionais que migraram das carretas para os veículos longos. 
Para ele, o maior desafio de conduzir um gigante das estradas é 
manter a atenção redobrada e zelar pela segurança dos veículos 
menores, principalmente em área urbana.  

Marcelo é um experiente Motorista da linha São Paulo (SP) – Três 
Lagoas (MS), assim como os outros premiados, com mais de 16 anos 
de carreira na Companhia. Marcelo contou que dirigir um bitrem 
pode deixar muitos motoristas intimidados por ser uma atividade de 
grande responsabilidade, tanto pelo aspecto de dirigibilidade quanto 
das proporções dos veículos e das cargas. “Não é uma carreta comum 
e precisa de muita atenção e responsabilidade”, finalizou Marcelo.  

O Motorista Manuel é um veterano de 60 anos de idade e 
15 anos de Braspress. Ele também começou como carreteiro e 
depois se aprimorou com o curso para profissionais de bitrem, 
em Concórdia (SC). Para ele, a responsabilidade de conduzir 
um bitrem é maior, porém “a Companhia oferece uma estrutura 
incomparável entre as transportadoras com suporte e incentivos 
ao Motorista, como essa premiação”, afirmou. 

Melhores Motoristas de Bitrem

Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress, 
participou do terceiro encontro com os Motoristas, em 12 de 
junho passado. Dessa vez, os convidados foram os melhores 
motoristas de caminhão bitrem – veículo composto por dois 
conjuntos de carretas – segundo o ranking da Telemetria. 

Valdívio Jorge Faustino, Manuel Carlos Salvador e 
Marcelo da Silva foram os destaques referente aos meses 
de janeiro, fevereiro e março passado. Na ocasião, além 
de receber os cumprimentos da Diretoria, os Motoristas 

foram premiados com um televisor de LED cada. 
Durante o encontro Urubatan Helou declarou: “Nós 

cometemos uma pequena falha: fizemos a premiação para 
os melhores motoristas e esquecemos do bitrem. Sabe o 
porquê de nós esquecermos do bitrem? Porque eles são 
bons. O Motorista para chegar no bitrem tem que ser 
muito bom e eles são. Implantamos os bitrens em 2010 
e nunca tivemos um registro de acidentes. Vocês são 
exemplos e estão de parabéns” concluiu Urubatan. 

Urubatan Helou, ao centro, cumprimentou os Motoristas ao lado 
da Diretoria da Companhia

Dyego Bezerra, Gerente de Manutenção de Frota; Manuel Carlos 
Salvador, Motorista de Bitrem; Valdívio Jorge Faustino, Motorista de 
Bitrem; Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações; Raphael Silvestre, 
Gerente Administrativo de Frota, e Marcelo Silva, Motorista de Bitrem

ENCONTRO COM OS MOTORISTAS
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A Braspress realizou uma doação especial 
à APAE (Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais) de Guaramirim (SC). 

Uma réplica da carreta comemorativa dos 40 anos 
da Companhia foi concedida de maneira solidária à 
instituição, em 22 de fevereiro passado. 

Com a doação, a APAE de Guaramirim pretende 
leiloar a réplica e, assim, angariar fundos aos projetos 
assistenciais mantidos pela entidade. A entrega da doação 
foi realizada por Alfredo Machado, Gerente da filial de 
Jaraguá do Sul (SC), e recebida por Wanderlise Jeanete 
Gili, Assistente Social, e Dagmar Engelmann Rohrig, do 
departamento financeiro da APAE.

A Braspress realizou a doação e o transporte solidário 
de um bebedouro destinado à ONG (Organização Não 
Governamental) Forte, instalada em Guarulhos (SP), em 
21 de março passado. A entrega foi realizada por Milton 
Petri, Diretor Vice-Presidente, e recebida por Bruna 
Oliveira, representante da ONG Forte. 

A ONG trabalha no acolhimento de moradores de 
rua e dependentes químicos. Em cinco anos, atendeu 
480 pessoas e conta com 80 voluntários nas áreas social, 
nutricional, médica, psicológica e educacional. 

Na ocasião da entrega, Milton Petri declarou: “A 
área social está no DNA da Companhia. Esse trabalho de 

A Igreja Adventista do Sétimo Dia - Porto de Itajaí (SC)
contou com o apoio da Braspress durante a realização da 
Festa Country, promovida pela Ação Solidária Adventista, 
no dia 17 de julho passado. 

A Braspress disponibilizou uma de suas carretas para 
isolar parte do galpão onde aconteceu o evento. Mayco 
Viera, Gerente da filial de Itajaí, representou a Companhia 
ao participar da ação. 

O dinheiro arrecadado com o evento foi totalmente 
revertido aos projetos sociais mantidos pela igreja, com 
atendimento médico e odontológico, cursos, palestras e 
feiras, entre outas atividades.

recuperação da ONG Forte é muito bonito e importante”, 
afirmou ele.

Braspress faz doação para a APAE de Guaramirim (SC)

Da esquerda para a direita: Wanderlise Jeanete Gili, Assistente Social; 
Alfredo Machado, Gerente da filial de Jaraguá do Sul (SC), e Dagmar 
Engelmann Rohrig, Departamento Financeiro da APAE

Milton Petri, Diretor Vice-Presidente, ao centro; Bruna Oliveira, da 
ONG Forte, e beneficiados pelo projeto

Evento aconteceu na cidade de Itajaí (SC), em 17 de julho passado

Braspress leva solidariedade à ONG Forte

Evento beneficente em Itajaí (SC)
conta com o apoio da Braspress
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A Braspress realizou o transporte solidário de 
alimentos não perecíveis de São José do Rio Preto (SP) 
para Natal (RN), em 22 de janeiro passado. A grave crise 
financeira e administrativa que atinge o Rio Grande do 
Norte comprometeu salários e benefícios dos servidores 
públicos do estado. 

Em uma ação conjunta, a Defesa Civil de São José do 
Rio Preto, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, igrejas 
evangélicas e a sociedade civil arrecadaram mil quilos de 
alimentos não perecíveis para doação.

Os mantimentos arrecadados foram distribuídos às 
famílias de policiais e bombeiros militares do Rio Grande 
Norte, que estão com a remuneração comprometida 
desde novembro passado.

A Braspress contribuiu com a ação beneficente de 
Natal realizada na comunidade Pequena Juriti, em São 
João de Meriti (RJ). Urubatan Helou, Diretor Presidente 
da Braspress, viabilizou a doação e o transporte solidário 
das cestas básicas à comunidade, localizada na Baixada 
Fluminense.

Foram transportados 1.500 quilos de mantimentos 
destinados às famílias da região. A entrega das 50 cestas 
básicas foi acompanhada pela colaboradora Tânia Regina 
Porto de Moura, Supervisora Administrativo-Financeiro 
da filial do Rio de Janeiro (RJ), e recebido por Enilda 
Waynd, em 13 de dezembro passado.

A Associação Sagrada Família de Cabaceiras do 
Paraguaçu (BA) recebeu a doação de sacolinhas de 
Natal para as crianças assistidas pela instituição. 
A Braspress realizou o transporte das doações, 
que saíram de São Paulo (SP) com destino à Bahia.

Foram transportados 58 volumes de doações, 

que contribuíram para fazer a diferença na vida 
das crianças do projeto social. Cada sacolinha 
de Natal era composta por um kit com roupas, 
calçados, brinquedos e material escolar. O 
transporte solidário aconteceu no dia 21 de 
dezembro passado.

Braspress transporta alimentos para
o Rio Grande do Norte

Da esquerda para a direita: José Carlos Sé, da Defesa Civil de São José 
do Rio Preto (SP); Tenente Ferrato, da Polícia Militar; Coronel Carlos 
Lamin, da Polícia Militar; Sandro Lourencini, Gerente da filial de São 
José do Rio Preto, e Elierica Aparecida Pelosi, Motorista

Da esquerda para a direita: Tânia Regina Porto de Moura, 
Supervisora Administrativo-Financeiro; Alex Sandro dos Santos, 
Ajudante; Fabiano de Jesus, Motorista; Marcelo Rosa Machado, 
Ajudante, e Enilda Waynd, da comunidade Pequena Juriti

Braspress doa e transporta cestas básicas
para São João de Meriti (RJ)

Braspress transporta doações para
Cabaceiras do Paraguaçu (BA)
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A Braspress transportou solidariamente uma carga de 
esperança para adultos e crianças com câncer e alopecia, 
doença que provoca queda total ou parcial de cabelo e 
pelos corporais. Foram transportadas 80 perucas e 20 
bonés que saíram de São Paulo (SP) com destino a Suzano 
(SP) e Belém (PA).           

Anualmente, milhares de adultos e crianças passam 
pelo doloroso processo de tratamento e luta contra o 
câncer. A Associação Rapunzel Solidária tem a missão 
de amenizar esse sofrimento levando alegria, confiança e 
autoestima aos doentes. 

A associação arrecada doações de cabelos naturais no 
Brasil inteiro para a confecção de perucas, posteriormente 

distribuídas a diversas instituições. O transporte foi 
realizado no dia 7 de março passado e encaminhado 
para o Hospital Santa Maria, em Suzano (SP), e para o 
Instituto Áster, em Belém (PA).

O Lar São Rafael, de Presidente Prudente (SP), 
fundado e administrado pela Congregação das Irmãzinhas 
dos Anciões Desamparados, recebeu uma doação 
transportada de maneira solidária de São Paulo (SP) à 
cidade do interior paulista. 

A Braspress transportou 296 rodízios giratórios 
para camas, que facilitam a movimentação de leitos e, 

A Braspress colaborou com a campanha Meias do 
Bem, da companhia têxtil Puket. Por meio do transporte 
solidário de meias usadas, a Organização pôde contribuir 
com o projeto social e sustentável da marca. A campanha 
arrecada meias usadas que serão transformadas em 
cobertores. A ação não para por aí: os cobertores serão 
doados à população carente e entidades assistenciais. 

Foram dois transportes em apoio à campanha. Com 
destino a Ferraz de Vasconcelos (SP), a primeira carga 
solidária contendo quatro volumes saiu de Marília (SP) 
sob supervisão de Cesar Augusto Tidei, Gerente Regional 
de Bauru e Araçatuba, em 12 de abril passado. O segundo 
transporte contendo 16 volumes saiu de Recife (PE) em 
direção a Ferraz de Vasconcelos (SP), em 17 de maio 
passado, e contou com a supervisão de Gildácio Franco 
Sarmento, Gerente Regional do Nordeste. 

consequentemente, oferecem maior conforto e bem-estar 
aos internos do lar para idosos. 

A doação foi transmitida ao Lar São Rafael através de 
Rodrigo Costa, Gerente da filial de Presidente Prudente 
(SP), e recebida pela Madre Cecília Moncada Albarracin, 
presidente da instituição, que atua no segmento de apoio 
a idosos na região desde 1.963.  

Braspress transporta perucas para a
Associação Rapunzel Solidária

Da direita para a esquerda: Beth Lomaski, presidente e fundadora 
da Associação Rapunzel Solidária; Valdemir Ramos Machado, 
Motorista, e Cesar Ribeiro, Conferente

Cesar Augusto Tidei, Gerente Regional de Bauru e Araçatuba, e Cleusa 
Vital dos Santos Beraldo, Motorista

Lar São Rafael recebe doação
transportada pela Braspress

Braspress apoia a campanha Meias do Bem
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A Braspress transportou solidariedade ao Lar de 
Caridade em mais de uma oportunidade. Na primeira 
delas, levou 800 sacolinhas de Natal para as crianças 
assistidas pelo projeto, uma iniciativa do Hospital Fogo 
Selvagem, de Uberaba (MG).

  As doações, que saíram de São Paulo (SP) com 
destino à cidade do Triângulo Mineiro, foram entregues 
entre nos dias 4, 6, 12 e 18 de dezembro passado. Cada 
sacolinha era formada por um kit com roupas, brinquedos 
e calçados. A instituição atende mais de 300 famílias, todas 
contempladas com as doações.  

Depois, a Braspress transportou para a instituição 219 
volumes com roupas, alimentos não perecíveis, cobertores, 
material de higiene pessoal e medicamentos. As doações 
foram coletadas em São Paulo (SP) e chegaram ao destino 
em 28 de janeiro passado.

  Luiz Alberto Abreu, Gerente da filial de Uberaba (MG), 
representou a Companhia durante a entrega. Dona Ivone 
Aparecida Vieira, diretora do Lar de Caridade, foi a responsável 
por receber e promover a distribuição dos donativos.

Vinte cadeiras de rodas e 15 cadeiras de banho foram 
transportadas de maneira solidária de São Paulo (SP) 
para Colatina (ES). O transporte solidário realizado 
pela Braspress fez parte de uma ação beneficente 
do Lions Clube Colatina – Rio Doce, em 30 de abril 
passado. Wendel Pertel, Gerente da filial de Colatina 
(ES), acompanhou a entrega das doações, que serão 
distribuídos à população carente. 

Mais de 700 quilos de tecidos, distribuídos em 31 
volumes, foram transportados pela Braspress entre as 
cidades de Cascavel e Guarapuava, ambas no Estado 
do Paraná, em apoio ao Hospital Santa Tereza. Os 
tecidos encaminhados ao hospital foram utilizados na 
confecção de novos lençóis. O transporte foi realizado 
em 8 de maio passado sob supervisão de José Carlos 
Brunetti, Gerente da filial de Guarapuava. 

Braspress transporta solidariedade ao Lar de Caridade

Luiz Alberto Abreu, Gerente da filial de Uberaba (MG), e Dona Ivone 
Vieira, Diretora do Lar de Caridade

Da esquerda para a direita: Euclides Stange, presidente do Lions Clube 
Colatina - Rio Doce; Santa Dallapícula, voluntária; Wendel Pertel, 
Gerente da filial de Colatina (ES), e Eliseu da Cruz, voluntário

Da esquerda para a direita: José Carlos Brunetti, Gerente da filial 
de Guarapuava (PR); Edson Pereira de Andrade, representante da 
Secretaria do Esporte e do Turismo do Estado do Paraná; Inelvis Caldas, 
do departamento de captação de recursos do Hospital Santa Tereza; 
Margarida Andrade, representando do Instituto Virmond, e Newton 
Elias Gonçalves, diretor administrativo do Hospital Santa Tereza

Braspress transporta cadeiras de
rodas para Colatina (ES)

Hospital Santa Tereza de Guarapuava (PR)
conta com o apoio da Braspress
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

A Braspress doou um televisor de LED, 32 polegadas 
para a APAE (Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais) de Franca (SP). O aparelho fará parte do 
leilão beneficente organizado anualmente pela associação, 
com o propósito de levantar fundos para a manutenção 
dos projetos educacionais e sociais. Manoel Messias, 
Gerente da filial de Franca (SP), realizou a entrega do 
aparelho que aconteceu no dia 15 de maio passado.

A Braspress contribuiu com a Copa SEST/SENAT 
(Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Transporte) de Três Lagoas (MS). A 
Companhia doou uma cesta básica para a organização 
do evento esportivo, que une equipes de futebol das 
principais empresas do TRC (Transporte Rodoviário 
de Cargas). Claudio Passarelli, Gerente da filial de Três 
Lagoas, realizou a entrega, que aconteceu no dia 10 de 
maio passado.

Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress, 
esteve presente em um evento que aconteceu em Franca 
(SP) e contou com a presença de Mário Spaniol, Diretor 
Presidente da Carmen Steffens e Couroquímica; Monalisa 
Spaniol, Diretora de Criação da marca, e Alcione Albanesi, 
empreendedora social e fundadora da ONG (Organização 
Não Governamental) Amigos do Bem.   

O encontro aconteceu em 27 de março passado, no 
auditório do SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial) de Franca, lotado de convidados 
interessados em conhecer mais sobre o projeto e as 
ações efetivas para a manutenção dos trabalhos sociais 
da ONG no sertão nordestino.

Mário Spaniol ressaltou a importância do projeto e 
incentivou para que a corrente de Amigos do Bem siga 
ainda maior: “A história da ONG é muito bonita. São 
milhares de vidas transformadas por esse projeto. Nós 
temos que levar essa história para o Brasil inteiro, pois 
a corrente precisa se espalhar”, declarou. 

Ele ainda confessou que durante a visita, em dezembro 
passado ao sertão pernambucano, se emocionou com o 
que viu e ouviu dos moradores e se comprometeu a ajudar 
o projeto envolvendo recursos e pessoas da sua mais alta 
estima, incluindo Urubatan Helou, que igualmente se 
sensibilizou com a realidade local. 

O Diretor Presidente da Braspress ainda fez uma 
confissão pública: “Gostaria de ter uma sobrevida e voltar 
ao projeto daqui a 50 anos para conversar com os netos 

Da esquerda para a direita: Paulo Mariano, Motorista; Ademir Nascimento, 
da Carmen Steffens, e Manoel Messias, Gerente da filial de Franca (SP)

Da esquerda para a direita: Fernando Pimentel de Araújo, Gerente 
Operacional da filial de Três Lagoas (MS); Pedro Henrique Fabris, Instrutor 
do SEST/SENAT, e Claudio Passarelli, Gerente da filial de Três Lagoas (MS)

Alcione Albanesi, fundadora da ONG Amigos do Bem, à direita; 
Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress; Monalisa Spaniol, 
Diretora de Criação da Carmen Steffens, e Mário Spaniol, Diretor 
Presidente da Carmen Steffens e Couroquímica

Braspress realiza doação para a APAE de Franca (SP)

Copa SEST/SENAT de Três Lagoas (MS)
recebe apoio da Braspress

Carmen Steffens e Braspress unidas pela solidariedade 
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das crianças atendidas hoje e, assim, saber como estarão 
vivendo as futuras gerações. Esse é um dos projetos mais 
bonitos que já vi na vida”, afirmou Urubatan Helou. 

A ONG nasceu de uma iniciativa da então empresária 
Alcione Albanesi, que reuniu um grupo de amigos e 
seguiu em direção ao semiárido brasileiro, em 1993. 
Na ocasião da primeira viagem, cerca de 1.500 pessoas 
foram beneficiadas pelo trabalho voluntário do grupo. 

Alcione compartilhou que, após dez viagens 
consecutivas, os Amigos do Bem decidiram construir 
bases sólidas do projeto em solo nordestino. O grupo uniu 
forças e comprou terras na região para construir escolas e 
Centros de Transformação, onde as crianças e adolescentes 
assistidos têm aulas e atividades extracurriculares. 

Em 25 anos de trabalho social no semiárido mais 
populoso do mundo, os Amigos do Bem contabilizaram 
mais de 60 mil beneficiados em quatro diferentes regiões do 
nordeste: Buíque e Inajá, no sertão de Pernambuco; Mauriti, 
no Ceará, e São José da Tapera, no sertão de Alagoas. 

Urubatan Helou visitou os projetos da ONG Amigos do 
Bem ao lado de Mário Spaniol nos dias 4 e 5 de dezembro 
passado. Ele falou sobre a iniciativa de Alcione Albanesi: 
“Esse projeto – que é da iniciativa privada, e não do 
governo – nasceu da ideia dessa mulher fantástica que é a 
Alcione”, elogiou o Diretor Presidente da Braspress. 

Ele ainda deu seu testemunho sobre a experiência 
de conhecer um dos Centros de Transformação da 
ONG: “Entrei nesse Centro de Transformação e quem 
se transformou fui eu. A iniciativa transforma todas as 
pessoas, e não apenas as que vivem no local, em situação 
de extrema necessidade”, declarou. 

Na oportunidade da visita, a Braspress realizou 
o transporte solidário de 12 mil pares de sapatos da 
Carmen Steffens, em um trabalho de colaboração para 
beneficiar a população castigada pela seca e pela falta de 
recursos básicos. 

Para mudar essa realidade, a ONG Amigos do Bem 
faz um trabalho que oferece educação e cultura às 
crianças; atendimento na área da saúde com equipes 
médica e odontológica; oportunidade de emprego 
através das Fábricas de Beneficiamento (que produzem 
castanha de caju, doces e pimentas), além de distribuição 
de alimentos e ainda com os projetos Casas do Bem e 
Cidades do Bem. 

Ao longo de sua apresentação, Alcione Albanesi contou 
os motivos que a levaram a começar o projeto: “Por que o 
Nordeste? A resposta é simples: o maior foco de pobreza 
do País está no Nordeste. É o semiárido mais populoso do 
planeta e as pessoas não deveriam morar ali. A seca arrasa 
com aquelas vidas que necessitam de ajuda”, afirmou ela. 

Com muita determinação e o auxílio de amigos, 
Alcione explicou que deixou seu próspero negócio na área 
do varejo para se dedicar integralmente ao projeto social. 
“Em julho de 2014 tomei a decisão mais difícil da minha 
vida: vendi 80% da minha empresa, mesmo desejando 
vender 100%, para me dedicar por inteiro ao projeto. 

Quando ainda estava à frente da empresa já passava 
uma semana por mês no sertão acompanhando os 
trabalhos. Agora, que me dedico full time à ONG, chego 
a passar 12 dias por mês no sertão. A transformação 
daquelas vidas é feita no corpo a corpo, e o ingrediente 
para isso é o amor”, finalizou Alcione.

Da direita para a esquerda: Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress; Monalisa Spaniol, Diretora de Criação da Carmen Steffens, e 
Mário Spaniol, Diretor Presidente da Carmen Steffens e Couroquímica
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BALANÇO

Sandro Lourencini 
Regional de São José do Rio Preto (SP)

Prosseguindo com a série sobre o balanço 
das Regionais, destacamos nesta edição Sandro 
Lourencini, da Regional de São José do Rio 
Preto (SP). 

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

Sandro Lourencini: Iniciei minha trajetória na 
Braspress em dezembro de 1988 como Auxiliar 
Operacional no Departamento de Coleta e Entrega. 
No começo dos anos 1990, fui convidado a atuar na 
Área Comercial como Vendedor Externo e depois 
como Supervisor de Vendas. Em 2002 me foi dado um 

novo desafio: assumir a Superintendência da Divisão 
Aérea do grupo, onde fiquei até 2006. Logo depois me 
desliguei da empresa e em 2014 tive a oportunidade 
de voltar como Gerente Regional de São José do Rio 
Preto.

BRASPRESS NEWS:  Como avalia a 
performance de sua Regional?

Sandro Lourencini: De maneira geral, pode-se 
considerar bastante positivo o desempenho da Regional, 
pois trata-se do resultado feito por uma equipe 
dedicada e determinada, que subiu do 15.° para o 5.° 
lugar no ranking das filiais, com fortes perspectivas de 
crescimento no futuro próximo.

Imponente fachada da filial de São José do Rio Preto (SP) com mais de 15 mil m² de área total
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BRASPRESS NEWS:  Poderia fazer um 
balanço comparativo de sua gestão?

Sandro Lourencini: Considero positiva a gestão. Não 
foi fácil, mas, com muita perseverança, dedicação e foco 
nos objetivos, conseguimos crescer em pouco tempo na 
região. Se compararmos, desde o início da minha gestão 
até 2018, tivemos um crescimento de mais de 100%.

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

Sandro Lourencini: São muitos desafios, mas sempre 
com o foco em manter a qualidade e a união, tirando 
de cada um o seu melhor desempenho para o objetivo 
final, que é atender bem os nossos clientes.

Sandro Lourencini é Gerente Regional de São José do Rio Preto (SP)

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

Sandro Lourencini: Com muito diálogo, transparência e 
comprometimento de cada colaborador, independentemente 
da hierarquia, para mostrar-lhes que todos são importantes 
e juntos conseguimos o crescimento da filial.

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

Sandro Lourencini:  A Braspress tem valores e filosofia 
própria, que fica clara logo ao entrar. Procuro ser justamente 
um exemplo para meus colaboradores e fazer tudo para que haja 
harmonia no ambiente e, assim, desenvolver um ótimo trabalho.
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BALANÇO

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

Sandro Lourencini: Gosto muito de andar de moto com 
a minha turma e minha esposa. Gosto também de reunir os 
amigos para um bom churrasco e colocar a conversa em dia.

BRASPRESS NEWS:  Quais são seus 
objetivos profissionais?

Sandro Lourencini: Continuar trabalhando na 
Companhia, contribuindo para o fortalecimento e o 
crescimento esperado pela nossa Diretoria.

A infraestrutura da filial conta com 27 docas para escoamento de encomendas

A filial segue padrão arquitetônico que beneficia o ambiente de trabalho
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BRASPRESS NEWS:  O que a Braspress 
representa para você?

Sandro Lourencini:  A Braspress representa 
a realização dos meus sonhos. Foi através da 
Organização que tive o meu crescimento profissional, 
concluí meus estudos e formei minha família. Só 
tenho a agradecer e, assim, fazer o meu melhor a 
cada dia.

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

Sandro Lourencini:  Encontrar equilíbrio entre 
trabalho e família é um desafio, mas, quando estou 
com a minha esposa e o meu filho, tento ter um tempo 
de qualidade, pois não se trata de dividir, e sim de viver 
dedicando-se integralmente a cada momento.

Yago Lourenço Bahu é Encarregado Operacional Diurno

O colaborador Rodrigo Silva é o Supervisor Comercial da filial
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BALANÇO

Vista aérea da cidade de São José do Rio Preto (SP)

BRASPRESS NEWS:  Que mensagem 
deixa a seus colaboradores?

Sandro Lourencini:  Todos são peças importantes no 
trabalho em equipe, cada um representa uma pequena 
parcela do resultado final. Quando um falha, todos 
devem se unir para a reconstrução e para garantir o 
sucesso.

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

Sandro Lourencini:  Apesar da crise que estamos 
enfrentando, acredito muito que 2018 será um ano de 
crescimento. Em 2017, passamos por dificuldades e 
fizemos algumas readequações tarifárias, mas, mesmo 
assim, conseguimos manter o nosso faturamento em alta.
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NEWSPRESS

A Braspress abriu as portas do Planeta Azul, em 
Guarulhos (SP), para receber 46 alunos do 
curso de Logística da Uni Santa Rita. O grupo 

foi recebido por Américo Lima, Gerente da filial de São 
Paulo (SP).

Os alunos conheceram as instalações da Companhia, 
a começar pelo auditório da Matriz, onde receberam 
orientações e informações sobre a estrutura e os 
diferenciais competitivos da Braspress, como o maior 
SORTER (Sistema Automatizado de Distribuição de 
Encomendas) da América Latina e do Hemisfério Sul. 

A vista técnica aconteceu em 21 de março passado, foi 
supervisionada pela professora Regiane Malta e contou 
com a presença dos alunos Adriano da Silva Vitorino, 
Alessandra Cestari, Alexandre Aparecido de Oliveira 
Gasque, Andréa Nazario de Araújo, Azenilton Silva, Bruna 
Cardina, Bruno Mello da Silva, Bruno Ribeiro Mendes de 
Oliveira, Cássia Cuoco de Campos, Clayton Teófilo de 
Oliveira, Daniel Cavinaff, Daniel Ribeiro Palma, Danilo 
Argos de Carvalho, Danilo de Jesus Tavares, Diedilson 
dos Santos Oliveira, Elias Apauliceno, Eloá Cândida 
da Silva Santos, Emanuel Vieira dos Santos, Fábio dos 
Santos Fontes, Flávia Machado, Francisco Barbosa Souza, 

A Braspress recebeu Mário Spaniol, diretor 
presidente da Carmen Steffens e Couroquímica, 
para uma visita às instalações do Planeta Azul, em 
Guarulhos (SP). Urubatan Helou, Diretor Presidente da 
Braspress, foi o anfitrião ao recepcionar e acompanhar 
Mário Spaniol durante a visita, que aconteceu em 5 de 
junho passado. 

Na ocasião, Mário Spaniol chegou acompanhado 
da esposa e diretora de criação da Carmen Steffens, 
Monalisa Spaniol, e de dois dos colaboradores do 
departamento de Tecnologia da Informação (TI) 
da marca, Alisson Antônio Bernardes e Samuel 
Santos Campos. O Diretor Presidente da Braspress 
conversou com a comitiva e guiou os integrantes 
pelos departamentos. 

Os visitantes também estiveram reunidos com 
toda a Diretoria da Organização para  conhecer as 
soluções e inovações tecnológicas utilizadas pela 
Braspress para otimizar e aprimorar o atendimento e 
os procedimentos de diversas áreas da Companhia. A 

Francisco Reginaldo da Silva, Gabriel Rodrigues, Gabriela 
de Jesus, Jefferson da Silva Faria, Jefferson Lima, 
Jonathan Henrique Souza, Josué Brito de Alcântara, 
Julia Vitória dos Santos, Leandro Westor da Silva, 
Lenitha Souza Nascimento, Leonardo Alexandre Viturina 
Vieira, Lucas Lima Santos, Márcio Alexandre de Azevedo, 
Márcio Jesus dos Santos, Marcos Sullyvan Ribeiro, 
Mauro Gonçalves Carvalho, Paulo Roberto Hirose, Rafael 
Gonçalves Diniz, Ricardo Nascimento, Robson da Silva, 
Sara Kelly Lopes, Thiago Gustavo Cossa, Tula Oliveira, 
Vinícius Santos e Washington Souza Novaes. 

comitiva teve a oportunidade de conhecer o Sistema 
Oracle, com softwares corporativos avançados, e as 
áreas de TI da Organização e sua estrutura. 

Alunos de Logística visitam o Planeta Azul

Diretor Presidente da Carmen Steffens visita o Planeta Azul

Alunos da curso de Logística da Uni Santa Rita conheceram o 
Planeta Azul, em 21 de março passado

Da direita para a esquerda: Urubatan Helou, Diretor Presidente 
da Braspress; Monalisa Spaniol, Diretora de Criação da Carmen 
Steffens; e Mário Spaniol, Diretor Presidente da Carmen Steffens e 
Couroquímica, em 5 de junho passado
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Waldemir José de Almeida, Gerente da filial de 
Curitiba (PR), foi o anfitrião da visita técnica feita pelos 
alunos do curso de Logística do SENAI (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial). 

Os alunos foram orientados a respeito da estrutura e da 
metodologia de trabalho da Organização. Supervisionada 
por Antonio Marcelo, Professor da instituição, a visita 
aconteceu em 20 de março passado, quando os alunos 
puderam conhecer o SORTER (Sistema Automatizado de 
Distribuição de Encomendas) instalado na filial. 

Participaram da visita Aline Cristiane Bochne, 
Amanda Caroline Nilson Marques, Antônio Marcelo 
dos Santos, Bianca Maia dos Santos, Brenda de Cássia 
Siqueira, Bruna Fernandes Faria, Bruno Rodrigues Veiga, 
Camila Anne Horn, Daniela Maria Leão, Eduardo Cecatto 
Silva, Érika Cristina de Souza Lima, Flávio da Silva Soares, 

Os alunos da unidade integrada do SESI/SENAI 
(Serviço Social da Indústria/Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial) Carlos Guido Ferrario Lobo 
estiveram na filial da Braspress de Maceió (AL) para 
uma visita técnica, em 5 de março passado.

A turma de Administração conheceu as instalações 
da Companhia sob supervisão da Professora Telma 
Rodrigues e guiada por Júdiko Lima , Gerente da filial, 
que falou sobre a operação na capital de Alagoas. 

Participaram da visita Ana Thaís Silva do 
Nascimento, Camille Lahinne Gomes da Silva, Damaris 
Jaine Silva de Paula Santos, Elaynne Cristynne 
Medeiros da Silva, Ellen Sara Alves dos Santos, Ericka 
Batista Viana, Fábio Ferreira da Silva, Flaviane Belo, 
Ingrid Maria Duarte dos Santos Santiago Pinheiro, 

Gabriel Ricieri Saugo, Gabryel Godke Sorda, Giullien Santos, 
Guilherme Sales dos Santos, Gustavo Antonio de Sousa, 
Henrique Eduardo Machado, Jeniffer Santos, Jhenyfer 
Horrana Souza de Jesus, Jueliton Rodrigues Pereira, Larissa 
da Silveira Batista do Santos, Lucas Pesniaki, Milena de 
Carvalho, Nicolli Vassoler, Rogerton Gonçalves Negrão, 
Romilson Gomes da Conceição, Romulo Arantes, Stephen 
Dean Clarice dos Santos, Thales Ernani Machado Toniolo, 
Victor Augusto Teixeira e Wemerson Rodrigues Maciel. 

Urubatan Helou Junior, Diretor de Frota, e Décio 
Moreno, Diretor de Tecnologia da Informação (TI), 
estiveram presentes na terceira edição do evento Fintech 
Conference, que aconteceu no Centro de Eventos Pro 
Magno, no dia 6 de junho passado, em São Paulo (SP). A 
Braspress foi representada pelos Diretores no evento que 
aborda debates e workshops sobre as Fintechs, empresas 
que unem tecnologia e serviços financeiros e que estão 
transformando nossas relações com bancos e instituições 
de crédito.

Ingryd Oliveira Mendes de Brito, Joana Maria Nicácio 
Gomes, Jorge de Oliveira Torres Neto, Joyce Lourdes 
de Almeida Alves, Kauany Hellen Alves dos Santos, 
Laura Beatriz Moraes, Lucas Gabriel de Ataíde Cardoso, 
Maekenna Bianca dos Santos Vieira, Pollyana Caroline 
Pontes Pirauá, Victória Alessandra Aguiar, Vitória Caroline 
Barbosa, Willma Adrielly Pereira e Telma de Brito Zacarias. 

Filial de Curitiba (PR) recebe alunos do SENAI

Diretores representam a Braspress em evento de tecnologia

Alunos do SENAI visitam filial de Maceió (AL)

Valdemir José de Almeida, Gerente da filial de Curitiba (PR), à 
esquerda, recepcionou os alunos do curso de logística do SENAI 
(Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial)

Urubatan Helou Junior, Diretor de Frota, e Décio Moreno, Diretor de 
Tecnologia da Informação (TI)

A turma de administração visitou a filial de Maceió (AL), em 5 de 
março passado
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Alunos do SENAC de Coronel Fabriciano (MG) conheceram a filial 
de Ipatinga (MG), em 25 de abril passado

Bruno Ottoni, Gerente da filial de Belo Horizonte (MG), ao centro, 
acompanhado da equipe de apoio da campanha

Da esquerda para a direita: Cleiton Andrade, Gerente de Serviços da 
Vanderlande; Jose Maria Izquierdo, Diretor-Geral da Vanderlande na 
Espanha; Juliana Petri, Gerente Nacional de Automação; Terry Verkuijlen, 
Vice-Presidente da Vanderlande, e Jose Arsénio, Gerente Geral da Latam

A filial da Braspress de Ipatinga (MG) recebeu a visita 
dos alunos de Logística do SENAC (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial) de Coronel Fabriciano (MG), 
que fica na região conhecida como Vale do Aço, no estado 
de Minas Gerais. 

Na ocasião, Guilherme Oliveira, Gerente da filial, 
foi o responsável por recepcionar e orientar os alunos 
sobre a estrutura da Companhia e os procedimentos de 
distribuição e entrega de encomendas.

A visita técnica aconteceu em 25 de abril passado e 
contou com a presença de Gabriela Assis Maia Hermsdorff, 
orientadora do curso, e dos alunos Alice Chaves Benichio 
Brito, Ana Clara Macedo Silva Andrade, Eliane Vaz Dias, 
José Roberto da Silva Dias, Luciano Souza de Oliveira, 
Ludmilla Priscila Teixeira Silva, Natália Marques 
Coutinho, Ricardo Carvalho Coelho Batista, Roberta de 

Assis Chaves Morais, Roberto Silva de Oliveira Barbosa e 
Sabrina Santos da Silva.

A filial da Braspress de Belo Horizonte (MG) aderiu 
à campanha de combate à febre amarela, grave doença 
infecciosa que voltou a preocupar as autoridades e a 
sociedade civil neste ano. 

A fachada da filial na capital mineira foi a base de 
um mutirão de vacinação em 20 de fevereiro passado. A 
ação aconteceu como resultado de uma parceria entre a 
Braspress, o Núcleo Industrial – região onde a filial está 
instalada – e a Prefeitura de Contagem (MG).

Segundo Bruno Ottoni, Gerente da filial, a campanha 
visou atender os colaboradores da filial, bem como pessoas 
que moram e trabalham na região. A campanha foi muito 
bem-sucedida, com 60 colaboradores imunizados em 
apenas quatro horas. 

Juliana Petri, Gerente Nacional de Automação, 
representou a Companhia ao receber um grupo de 
executivos da Vanderlande, empresa de automação 
com sede na Holanda e parceira da Braspress. Estavam 
presentes na visita Terry Verkuijlen, Vice-Presidente; 
Jose Maria Izquierdo, Diretor-Geral da Vanderlande na 
Espanha, e Cleiton Andrade, Gerente de Serviços. Jose 
Arsénio, Gerente Geral da Latam, também compareceu à 
visita, que aconteceu em 1.º de fevereiro passado. 

Filial da Braspress em Ipatinga (MG) recebe alunos de Logística

Braspress na campanha contra a febre amarela

Executivos da Vanderlande e da Latam visitam o Planeta Azul



BRASPRESS NEWS 69

Alunos da Universidade Federal de Sergipe conheceram a operação 
da Companhia, em 4 de maio passado

Ana Cristina Peres de Assis, Breno Yuri Miranda, 
Camila Cristina Mendes Moises, Carlos Eduardo Teixeira, 
Fernando Carlos Barbosa Silva, Fernando Ramos Pereira, 
Gabriel Souza Rodrigues, Gabriela Cristina Silva Mota, 
Gustavo Henrique Luiz Silva, Joice Pereira de Almeida, 
Juliana Camargo Chagas, Karina Michele Barbosa, Kessia 
Soares Magalhães, Letícia Rodrigues Aguiar Ferreira, 
Ludimila de Oliveira, Maria Alicia Mendes Brito, Maria 
Eduarda Fernandes Machado, Mariane Cristina Fonseca, 
Mhell Camilly Rodrigues Torres, Mikaely Cristina Ribeiro, 
Nadir Aparecida Gonçalves, Natalia Camargo Amorim, 
Paula Gabriela Silva de Oliveira, Shelly Cristina Silva e 
Thauane Bárbara Bontempo Rosa foram os alunos do 
SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) 
que participaram da visita técnica à filial da Braspress de 
Patos de Minas (MG), em 21 de março passado.

Alex Pereira Borges, Beatriz Cristina Alves, Bruna 
Pereira Silva, Gabrielly Soares de Souza, Heitor de Oliveira 
Machado, Isabella Caroline Guimarães, Jhordana Larissa 
Azevedo, João Vilson Torquato, Kevin Victor Soares, Lara 
Letícia de Araújo, Larissa Morgana Reis Santos, Laura 
Gomes Martins, Layla Silva de Paula, Marcelo Nunes 
Pereiras, Maria Eduarda Caixeta, Marina da Silva Mota, 
Maurício Souza Couto Junior, Moisés Marques Silva, 

Plínio Rocha, Gerente da filial da Braspress em Aracaju 
(SE), recebeu alunos do curso de Logística da Universidade 
Federal de Sergipe. O Gerente apresentou as instalações da 
filial e falou sobre a estrutura operacional da Companhia. 

Nathalia Borges Silva, Nayhonara Silva Oliveira, Patrick 
Pascini Rosa, Rafael Henrique Naves, Rafael Magno Cruz, 
Sabrina Rodrigues Silva, Sara Manuela Silva Moura, Savio 
Araújo Silva, Uilton Alencar, Victor Vinicius Rodrigues, 
Vitoria Laissa Campos, Vitória Porfirio Santos e Yan Davila 
Matida, também do SENAC, conheceram a filial no dia 22 
de maio passado.

Ambas as turmas foram recebidas por José Ricardo 
Gonçalves, Gerente da filial, e acompanhados por 
Lívia Simão de Amorim e Ricardo David Magalhães, 
Orientadores do SENAC. 

Adailton Andrade dos Santos, Alana Lima Rozendo, 
Alison Carvalho da Cruz, Angélica Maria Dias, Bárbara 
Lima Rozendo, Bruna Conceição Reis, Charlison Vieira 
dos Santos, Daniel Almeida de Jesus, Elves de Santana 
Matos, Estela da Silva Santos, Gabriela Mendonça 
Nascimento, Geisiane Souza de Almeida, Geraldo 
Henrique Silva Santos, Gesseli Eslaine Santos, Ingred 
Horany Montalvão, Jairo Oliveira Andrade, Jocicleide 
da Conceição Santos, Jônatas de Jesus Santos, Jorge 
Quito Viera de Miranda, Jussiane Gois dos Santos, 
Leandro Vieira de Souza, Leonardo Jesus Santos, 
Lucas de Oliveira Matos, Lucimara Rodrigues de Lima, 
Marcos Alan dos Santos, Maria Angélica Santana Braz, 
Mateus Santos Costa, Monique Lima, Najila Sayaka 
Almeida Silva, Patrícia de Jesus Bezerra, Rebeca Amara 
Gomes, Silvia Damares da Silva e Thiago Marcos Bastos 
estiveram presentes na visita técnica, que aconteceu em 
4 de maio passado, sob supervisão do Professor Mestre 
Ítalo Emanuel. 

Filial de Patos de Minas (MG) recebe alunos do SENAC

Gerente da filial de Aracaju (SE) apresenta Braspress a universitários

José Ricardo Gonçalves, Gerente da filial de Patos de Minas (MG), 
acompanhado da turma de alunos de 21 de março passado
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Um grupo de colaboradores da Braspress se uniu a 
uma comitiva de parceiros da fabricante de caminhões 
MAN. Eles realizaram uma visita à sede da empresa, 
que está localizada na cidade de Resende (RJ).

Tiago Lima, Gerente de Gestão de Informação 
de Frota; Raphael Silvestre, Gerente Administrativo 
de Frota, e Dyego Bezerra, Gerente de Manutenção 
de Frota, representaram a Companhia no dia 8 de 
fevereiro passado. Completaram a comitiva Carlos 
Pavão, Osvaldo Peres e Marcelo Elias, todos da 
empresa Tietê Veículos. 

A turma do curso profissionalizante de Logística da 
Escola Estadual Martin Cyprien conheceu as instalações 
da filial da Braspress na cidade de Divinópolis (MG), 
em 3 de abril passado. 

Adriana Helena Gualberto, Ailton Dionísio de 
Oliveira, Cassiel Tavara Cordeiro, Cleidimar Queiroz, 
Ester Natali Reis, Guilherme Pimenta de Oliveira, 
Lara Rafaela Veloso, Larissa Silva Borba, Marilene 
Ferreira Pereira, Otavio Henrique Noronha, Raynara 
Giulia Marais, Rinaldo Henrique Rios, Rosimeire 
Aparecida Silveira, Sandy Yasmim Faria de Oliveira, 
Taisa Fonseca Melo, Thamires Maria Andrade Silva, 
Thayane de Oliveira Gonçalves, Thiago Alves Almeida, 
Victória Karinne Resende e Wesley Lazaro de Oliveira 

foram supervisionados pela Professora Flávia Rezende 
Machado e orientados por Rosângela Reis, Gerente da 
filial da Braspress em Divinópolis.

Colaboradores da Braspress visitam fábrica da MAN

Alunos visitam a filial de Divinópolis (MG)

Da esquerda para a direita: Carlos Pavão, Vendas Tietê Veículos; Tiago 
de Lima, Gerente de Gestão da Informação de Frota; Raphael Silvestre, 
Gerente Administrativo de Frota; Dyego Bezerra, Gerente de Manutenção 
de Frota; Osvaldo Peres, Departamento de Serviços da Tietê Veículos; 
Marcelo Elias, Departamento de Serviços da Tietê Veículos; Luiz Carlos 
Cardoso, Consultor Comercial MAN, e Michelany Barros, Coordenadora 
de Treinamento MAN

O grupo da Escola Estadual Martin Cyprien esteve na filial de 
Divinópolis, em 3 de abril passado

Rosângela Reis, Gerente da filial da Braspress de 
Divinópolis (MG), completou 15 anos de carreira na 
Companhia e recebeu uma homenagem por sua dedicação 
e compromisso ao longo desse período, em 13 de março 
passado. 

A Gerente ingressou na Organização em 2003, na filial 
de Belo Horizonte (MG), onde foi colaboradora por dez 
anos até alcançar a posição atual. Ela está há cinco anos à 
frente da filial de Divinópolis (MG). 

Na mesma ocasião, os colaboradores também 
comemoraram um ano da mudança para as novas 
instalações da filial. Marcelo Figueiredo, Gerente Regional 
de Minas Gerais, esteve presente no evento, quando 
entregou uma simbólica homenagem a Rosângela. 

Homenagem a Gerente da Filial de Divinópolis (MG)

Rosângela Reis, Gerente da filia de Divinópolis (MG), ao centro, 
acompanhada dos colaboradores da filial e do Gerente Regional de Minas 
Gerais, Marcelo Figueiredo, no canto direto
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A Braspress recebeu a visita de Clésio Andrade, 
Presidente da CNT (Confederação Nacional do Transporte), 
entidade máxima do setor de transporte e logística no País 
sediada em Brasília (DF). A visita aconteceu no dia 12 de 
março passado e contou com a presença de toda a Diretoria 
da Organização.

Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress, 
recebeu o Clésio Andrade e staff, formado por Bruno 
Batista, Diretor Executivo da CNT, e Nicole Goulart, 
Diretora Executiva do SEST/SENAT (Serviço Social 
do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Transporte). O encontro aconteceu no auditório da 
Matriz da Companhia, que fica no Planeta Azul, em 
Guarulhos (SP).

Na ocasião da visita, uma mesa de debates foi organizada 
para que Urubatan Helou, Clésio Andrade e sua equipe se 
pronunciassem a respeito de temas fundamentais do TRC 

(Transporte Rodoviário de Cargas), como segurança e 
infraestrutura. 

Clésio Andrade é mineiro de Juatuba, graduado em 
Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais (PUC – MG) com vasto 
conhecimento na área de transportes, sendo ex-presidente 
de uma empresa de transporte de passageiros no estado de 
Minas Gerais. 

O Presidente da CNT está ligado à entidade de classe 
desde 1994. Entre suas maiores contribuições ao setor está a 
ampliação das unidades do SEST/SENAT, órgão de extrema 
importância para toda a cadeia de transporte no País. 

Um dos principais trabalhos da CNT é apoiar o 
desenvolvimento do setor e atuar fortemente na defesa de 
seus interesses. A entidade também atua para fomentar 
o desenvolvimento sustentável, promove a inovação e a 
transformação no setor de transporte.

Braspress recebe a visita de Clésio Andrade

Da direita para a esquerda: Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress; Clésio Andrade, presidente da Confederação Nacional do Transporte 
(CNT); Bruno Batista, Diretor Executivo da CNT, e Nicole Goulart, Diretora Executiva do SEST/SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional 
de Aprendizagem do Transporte)

A Braspress recebeu uma homenagem da Associação 
Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm). A 
associação, fundada em 2012, premia anualmente as 
maiores e melhores empresas ligadas ao e-commerce no 
País através do Prêmio ABComm de Inovação Digital.

Realizado em São Paulo (SP), o prêmio homenageou 
a Braspress na categoria Logística no E-Commerce, 
por meio de votação aberta ao público. A entrega do 
prêmio aconteceu durante o DigitalizeME, um dos mais 
importantes eventos do setor. 

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, representou a Companhia no 
evento de entrega do prêmio, que aconteceu em 11 de 
abril passado. 

Braspress recebe homenagem da ABComm

Tayguara Helou, Presidente do SETCESP (Sindicato das Empresas de 
Transporte de Cargas de São Paulo e Região) e Diretor de Desenvolvimento 
e Novos Negócios da Braspress, recebeu a homenagem
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A Braspress abriu as portas do Planeta Azul, em Guarulhos 
(SP), para receber os integrantes da COMJOVEM (Comissão 
de Jovens Empresários e Executivos) de Campinas (SP) para 
uma visita técnica às instalações da Companhia e para uma 
palestra com os líderes do Movimento Brasil Livre (MBL).

A palestra foi aberta a todos os colaboradores do Planeta 
Azul, que lotaram o Auditório da Matriz da Companhia, 
demonstrando grande interesse por temas urgentes do 
cenário político nacional e pelo combate à corrupção. 

O Diretor Presidente da Braspress abriu o evento: “Quero 
cumprimentar a turma da COMJOVEM de Campinas. 
Sejam muito bem-vindos. Quero dizer a vocês que tenho o 
maior orgulho em recebê-los. Tive a oportunidade de fundar 
a COMJOVEM quando Presidente do SETCESP (Sindicato 
das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e 
Região) e hoje vejo a COMJOVEM aí, no País inteiro. 

Vocês formam a renovação, assim como o pessoal do 
MBL faz a renovação e a reoxigenação política do nosso 
país; vocês fazem a reoxigenação do empresariado e das 
lideranças de classe do nosso setor. Parabéns. Sejam muito 
bem-vindos”, declarou Urubatan Helou. 

Estiveram presentes na visita Aleteia Cassano, Antônio 
Juliani, André Leopoldo, Artur Mendes, Augusta Reimão, 
Beatriz Juliani, Carlos Jordano de Souza Bessa, Daniella 
Mori Kujiraoka, Evandro Rodrigues, Guilherme Juliani, 
Joyce Souza Bessa, Kaio Silva, Karen Silva, Letícia Borges 
Calegari, Thays Boscatto Werner, Victor Schnor Olmos, 
Vitor Hugo Silva, Virgílio Alves, Walter Antônio Darri e 
Warlen Maciel. 

Integrantes da COMJOVEM de Campinas (SP) visitam Planeta 
Azul e acompanham palestra do Movimento Brasil Livre

Grupo da COMJOVEM de Campinas (SP), acompanhado por Tayguara 
Helou, Presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga 
de São Paulo e Região) e Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios 
da Braspress, Kim Kataguiri e Fernando Holiday, ao centro na fileira 
inferior, e Juliana Petri, Gerente Nacional de Automação, à esquerda 
na fileira superior

Recentemente, o cenário político nacional acompanhou 
a ascensão de um jovem movimento que emergiu das 
redes sociais para as ruas durante as manifestações pró-
impeachment, entre 2015 e 2016.

 Esse é o Movimento Brasil Livre (MBL), movimento 
suprapartidário, ou seja, que se identifica com a ideologia de 
diferentes partidos que mantêm a mesma filosofia política do 
movimento, que vem dando novos ares à política brasileira.  

Kim Kataguiri e Fernando Holiday são os principais 
nomes do MBL. Kim realiza palestras Brasil afora 
abordando o atual momento político e levantando questões 
para o futuro da sociedade brasileira. Fernando Holiday, 
por sua vez, foi eleito vereador da cidade de São Paulo pelo 
Democratas (DEM) com mais de 48 mil votos.

Os palestrantes falaram ao público presente sobre 
o combate à corrupção, as instituições brasileiras que 
precisam de modernização, investimentos e reformas 
necessárias para o Brasil avançar nos próximos anos sem 
colocar em risco o futuro da atual e das próximas gerações. 

MBL fala à COMJOVEM e aos colaboradores da Braspress

Tayguara Helou participou do debate com os integrantes do MBL 

Urubatan Helou, Fernando Holiday e Kim Kataguiri
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O compromisso da Braspress com o desenvolvimento 
sustentável e o meio ambiente foi motivo de uma 
homenagem oferecida pela empresa NSA Pneutec, 
fundada em 1995 e especializada em recapagem – 
remoldagem de pneus. 

Em evento que aconteceu na sede da NSA Pneutec, em 
Santana de Parnaíba (SP), a Companhia recebeu o prêmio 
por seu destaque na economia de combustível e a redução 
de poluentes através da reforma de pneus. 

Na ocasião, Raphael Silvestre, Gerente Administrativo 

de Frota, representou a Braspress durante entrega da 
homenagem, que aconteceu no dia 24 de abril passado.

NSA rende homenagem à Braspress

Da esquerda para direita: Alvaro Diego, Analista de Processos de Frota;
Dyego Bezerra, Gerente de Manutenção de Frota; Eduardo Bastos, 
Gerente Comercial NSA; Raphael Silvestre, Gerente Administrativo de 
Frota, e Gervasio Barbosa, Vendas NSA

Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress, já recebeu diversas manifestações e homenagens de entidades de 
classe e da mídia especializada, tanto por seu legado quanto por sua gestão à frente da Companhia. Em 5 de fevereiro passado, 
ele recebeu uma homenagem em forma de poesia do colaborador João Carlos, Ajudante Noturno da filial de Campinas (SP).

Confira os versos feitos por João Carlos, também conhecido como Demis Poeta: 

João Carlos, Ajudante Noturno, também conhecido como Demis Poeta

Poesia para Urubatan Helou

Vou falar de Urubatan Helou
Com muita satisfação
Chegar aonde ele chegou
Foi muita dedicação
Um homem muito querido
Que dispensa comentários
Companheiro e amigo
É um grande empresário
Casado com Lays Helou
Ele ama a família
Sua esposa o ajudou
Ao seu lado ela brilha
Dia primeiro de julho
O ano foi setenta e sete
Urubatan com muito orgulho
Em uma empresa investe
A Braspress é a fortaleza
Uma potência nacional
Fonte de uma riqueza
Hoje é internacional
Fundou a Aeropress
De encomendas urgentes
Juntamente com a Braspress
Satisfazendo os clientes
Com trabalho e honestidade
Construiu o seu império
Sempre andou com a verdade
Demonstrando que é sério
Mediante empecilho

Urubatan nunca para
Ele é pai de dois filhos:
Urubatan Junior e Tayguara
Uma família unida
Com um amor surreal
Que valoriza a vida
Trata todos por igual
Na minha opinião
A Braspress é nota mil
Braspress é evolução
Está em todo o Brasil
Poeta e compositor
Este é meu jeito de ser
Faço tudo com amor
Eu gosto de escrever
Presto minha homenagem
Para o meu patrão Urubatan
Deixo aqui minha mensagem
Do Urubatan me tornei fã

Colaborador homenageia Urubatan Helou
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PERFIL

1) Dimensões  da filial:
a) Área total:  13.800 m²
b) Área construída: 4.550 m²
c) Área do terminal:  2.600 m²
d) Número de docas:  28 

2) Abrangência da filial:  90 km²  
3) Número de cidades atendidas:  15 

FORTALEZA (CE)

FLORIANÓPOLIS (SC)

4) Número de colaboradores:  53
5) Quantidade de frota:  16 veículos 
6) Início das atividades:  16/01/2004
7) Ranking de faturamento:  32ª colocação 
8) População da cidade: 485.838 habitantes  
9) Clientes atendidos: 598 

1) Dimensões  da filial:
a) Área total: 15.000 m²
b) Área construída: 7.900 m²
c) Área do terminal: 6.300 m²
d) Número de docas:  104

2) Abrangência da filial:  214 km²
3) Número de cidades atendidas:  554

4) Número de colaboradores:  96
5) Quantidade de frota:  40  veículos
6) Início das atividades:  30/08/2002
7) Ranking de faturamento: 23º colocação 
8) População da cidade: 2.627.482 habitantes 
9) Clientes atendidos: 1.322
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FRANCA (SP)

GOIÂNIA (GO)

1) Dimensões  da filial:
a) Área total: 5.600 m² 
b) Área construída: 1.450 m² 
c) Área do terminal: 1.220 m² 
d) Número de docas: 14

2) Abrangência da filial: 250 km² 
3) Número de cidades atendidas: 52

4) Número de colaboradores: 35
5) Quantidade de frota: 13 veículos
6) Início das atividades: 25/10/2010 
7) Ranking de faturamento: 15ª colocação
8) População da cidade: 347.237 habitantes 
9) Clientes atendidos: 529  

1) Dimensões  da filial:
a) Área total: 40.000m²
b) Área construída: 9.000 m²
c) Área do terminal: 8.200 m²
d) Número de docas: 91

2) Abrangência da filial: 390 km²
3) Número de cidades atendidas: 227 

4) Número de colaboradores: 140
5) Quantidade de frota: 43 veículos
6) Início das atividades: 10/06/1985
7) Ranking de faturamento: 6ª colocação
8) População da cidade: 1.466.105 habitantes 
9) Clientes atendidos: 1.601
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JARAGUÁ DO SUL 

A gigante do Vale

C om uma população estimada de 170.800 
habitantes segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), Jaraguá do 

Sul está localizada no Vale do Itapocu, norte de Santa 
Catarina. A beleza natural da cidade – envolta por morros 
verdes e entrecortada pelos rios Itapocu e Jaraguá – 
contrasta cada vez mais com seu aspecto urbano. Jaraguá 
do Sul vem crescendo nas últimas décadas, mas consegue 
manter uma de suas características mais preciosas: o ar 
interiorano e calmo. 

Além de terceira maior economia do Estado de Santa 
Catarina, a cidade ocupa também a posição de terceira maior 
exportadora e sexta maior importadora catarinense. Na 
última década, foi o único município catarinense a manter a 
balança comercial superavitária. Em abril deste ano, o saldo 
da balança foi de US$ 28,874 milhões, com crescimento de 
30% em relação ao mesmo mês de 2017, que fechou em US$ 
22,345 milhões, segundo dados do Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços.

Terceiro núcleo industrial de Santa Catarina, Jaraguá do 
Sul é reconhecida pelo seu setor produtivo, principalmente 
pelas indústrias metalmecânica e têxtil. A multinacional 
WEG – fabricante de equipamentos elétricos – nasceu 
entre seus morros, assim como as empresas Malwee e 
Marisol, reconhecidas no País todo pela qualidade de suas 
confecções. Principais matrizes econômicas de Jaraguá do 
Sul, os setores metalmecânico e têxtil movimentaram mais 
de US$ 178,8 milhões em exportações de janeiro a abril 
deste ano, representando cerca de 93% do total das vendas 
externas no período (US$ 190,36 milhões).

Não surpreende que a filial da Braspress de Jaraguá do 
Sul tenha uma carteira de clientes majoritariamente do ramo 
têxtil. “O foco aqui, de praticamente 90% da nossa carteira, 
são clientes de confecção, do ramo têxtil”, afirmou Alfredo 
Machado, Gerente da Organização em Jaraguá do Sul.

Com área total de 10 mil metros quadrados, sendo 
cerca de 3 mil de área construída, a filial de Jaraguá do Sul, 
com cerca de cinco anos, iniciou suas atividades na região 
para estar mais próxima dos seus clientes, o que facilita 
as negociações e aumenta a confiança com os parceiros, 
por meio da criação de um vínculo e de uma identidade, 
apontou Alfredo.

A filial da Braspress em Jaraguá do Sul atende 
mensalmente a uma média de 550 clientes efetivos, que 
movimentam suas cargas diretamente com a Companhia, 
variando de acordo com sazonalidade da produção local. 
O atendimento também se estende às cidades vizinhas de 
Guaramirim, Corupá, Massaranduba e Schroeder, que, 
juntamente com Jaraguá do Sul, formam a microrregião do 
Vale do Itapocu.

Vindo de outras filiais da Braspress em Santa Catarina, 
como Criciúma e Florianópolis, o gerente Alfredo destacou 
que o ponto forte do município é justamente ser um 
polo industrial, com um grande volume de negócios. 
Diferente de Florianópolis, por exemplo, que é uma região 
mais distribuidora. Já Jaraguá do Sul é o inverso, mais 
exportadora. “São muitos negócios aqui para distribuir 
para o resto do País, o volume de negócios é muito grande”, 
explicou ele.

No ano passado, a filial da Braspress de Jaraguá do 

Verônica Lemus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jaraguá do Sul (SC): clima interiorano com desenvolvimento de metrópole
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Alfredo Machado é Gerente da filial de Jaraguá do Sul (SC)

Sul transportou, em média, em torno de 505 toneladas de 
carga por mês. A filial conta hoje com uma equipe de 40 
colaboradores diretos, 10 terceirizados, além de dispor de 
uma frota de 10 veículos, sendo 8 de distribuição e 2 para 
coleta e entrega, e mais 2 conjuntos para viagens e coletas 
em grandes clientes, acrescentou o Gerente.

Em relação aos negócios, diante da crise econômica do 
País, também sentida pelos municípios da região, Alfredo 
contou que, ao contrário do que aconteceu no mercado e no 
segmento de transporte, a Braspress aproveitou o momento 
de crise para investir e se estruturar, o que permitiu a 
colheita de bons resultados.

“Tivemos um ano de 2016, se comparado com 2015, 
em que a filial cresceu 8%; na comparação de 2017 com 
2016, crescemos 16%. Então, mesmo num período de crise, 
conseguimos crescer – e ainda temos expectativa de seguir 
na mesma linha e continuar crescendo em 2018”, relatou o 
Gerente, reforçando o otimismo para este ano, ao sentir mais 
confiança por parte dos clientes. “A gente visita os clientes 
e vê que a grande maioria já está colhendo resultados do 

que foi projetado para este ano com o crescimento, com a 
melhora da economia e tudo o mais”, complementou.

    

Para Anselmo Luiz Jorge Ramos, Presidente da ACIJS 
(Associação Empresarial de Jaraguá do Sul), a economia 
no País e na região vem, mesmo que de forma ainda lenta, 
reagindo e se recuperando. Um dos grandes indicadores 
são significativos movimentos, como a compra bilionária da 
empresa Embraco, localizada em Joinville, distante cerca 
de 48 quilômetros de Jaraguá do Sul, pelo grupo japonês 
Nidec, em um negócio de US$ 1,08 bilhão.

“Isso mostra que existe confiança do mercado exterior 
nas instituições brasileiras a ponto de fazer um investimento 
de tão grande montante. Isso reflete que as coisas estão 
sendo vistas como estáveis dentro de certa normalidade”, 
disse o presidente, embora o cenário ainda não seja o ideal. 
“O ideal seria que pudéssemos discutir políticas públicas e 
não política partidária”, observou Ramos.

Na avaliação da entidade, o País tem perdido tempo 
com a agenda política, quando poderia dedicar-se à agenda 
pública e econômica. Com 80 anos, a associação tem histórico 
de participação nos debates importantes da cidade, que 
ultrapassam a discussão de demandas exclusivas do setor 
produtivo para se envolver também no desenvolvimento 
socioeconômico do município como um todo.

“O objetivo da associação empresarial é, como todas as 
demais associações empresariais, juntar a classe produtiva 
para discutir seus assuntos e problemas comuns, de modo 
a chegar a soluções comuns, além de ser mais ouvida 

em algumas questões. Com o passar do tempo, algumas 
entidades como a de Jaraguá do Sul, extrapolaram a 
questão de serem ligadas à demandas apenas das empresas 
associadas e passaram a exteriorizar e a se envolver com 
assuntos ligados à comunidade, contou o presidente.

Esse envolvimento na comunidade se trata de uma 
visão que os empresários jaraguaenses tiveram no passado 
e chega até o presente da associação como uma forma de 
herança positiva, relatou Ramos. O presidente observou que 
dificilmente as empresas – geradoras de emprego e renda, 
bem como motrizes de desenvolvimento econômico da 
cidade – terão um bom ambiente de trabalho internamente 
se não existir também boa qualidade de vida na sociedade.

“Você não consegue funcionários engajados, tranquilos, 
que vão produzir e defender a empresa se, ao saírem do 
trabalho, tiverem condições muito ruins de vida”, explicou 
o presidente. Essa visão de que a qualidade de vida das 
pessoas se interliga com o resultado e o envolvimento em 
seus locais de trabalho, independentemente do cargo ou 
posição que ocupam – de forma a influenciar o desempenho 
das empresas e, consequentemente, no desenvolvimento 
econômico da cidade –, é um diferencial da entidade.

Como associação representativa, explicou o presidente, 
a ACIJS acaba tendo participação nos debates sobre o que 
é necessário para o desenvolvimento da cidade, juntamente 
com a comunidade e com os demais setores do município, 

Associativismo para o desenvolvimento econômico
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Desenvolvimento e indicadores sociais

De acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística), o PIB (Produto Interno Bruto) 
per capita de Jaraguá do Sul em 2015 foi de R$ 40.500, 
o que coloca a cidade na 44.ª posição no ranking dos 
295 municípios catarinenses, na frente de Florianópolis, 
capital do Estado. Na educação, a nota dos alunos 
dos iniciais da rede pública em 2015, no IDEB (Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica) foi de 6.8, 
enquanto os alunos dos anos finais alcançaram 5.5. No 
ranking estadual, Jaraguá do Sul ficou na 22.ª e na 24.ª 
posições, de acordo com cada nota.

O IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) de 
Jaraguá do Sul, de 0.803, também coloca o município 
no 14.º lugar entre as 295 cidades do Estado. Em, abril 
a cidade também ganhou destaque nacional por ter sido 
eleita a mais pacífica do País.

Para Antídio Lunelli, prefeito de Jaraguá do Sul, o 
desenvolvimento social e, principalmente, o econômico estão 
intimamente ligados. Os bons indicadores do município são, 
para Lunelli, consequência do desenvolvimento econômico 
e, principalmente, do envolvimento de lideranças 
jaraguaenses com questões importantes para a cidade.

“Também continuamos trabalhando para manter esses 
índices. Nossa parceria com as polícias militar e civil é muito 
grande. Temos uma gestão integrada para mantermos a 
segurança e a tranquilidade de nossa população. Esse título, 
além de nos trazer orgulho, qualifica nosso município para 
atrair investimentos e, assim, fortalecer o desenvolvimento 
econômico”, destacou o prefeito.

Nesse sentido, Lunelli, também empresário do setor 
têxtil, diz que a Prefeitura deve ser uma facilitadora para 

o desenvolvimento econômico. Seu governo, afirmou o 
prefeito, está empenhado, por exemplo, em agilizar os 
processos para aberturas de novas empresas na cidade. 
“O programa Projeto Legal nos deu excelente resultado, 
reduzindo em 80% o tempo para análises de projetos 
de alvarás de construção. Nota Fiscal Eletrônica, CND 
(Certidão Negativa de Débito) digital e o programa Pró-
Empresas são algumas das iniciativas para facilitar a vida 
dos empreendedores”, salientou.

O município não escapou da crise econômica brasileira, 
sendo atingido mais fortemente a partir de 2016. Desde 
então, a Administração vem adotando medidas para 
contornar a dificuldade financeira e retomar o crescimento, 
como a implantação de uma central de compras e ainda 
compras através de pregão eletrônico. “Isso nos possibilita 
comprar mais com menos. Também renegociamos todos 
os contratos vigentes. Hoje pagamos tudo rigorosamente 
em dia”, complementou o prefeito.

Antídio Lunelli, prefeito de Jaraguá do Sul (SC)

para sensibilizar o poder público a estabelecer prioridades 
e realizar os investimentos em determinadas áreas. “Hoje 
é um case de sucesso, porque notadamente as cidades têm 
melhor performance nas questões em que a comunidade, a 
sociedade civil, se envolveu com o Estado, o poder público,” 
destacou Ramos.

A ACIJS é composta hoje por 1.500 associados, que 
representam o setor de serviços (43%), comércio (34%) 
e indústria (23%). As empresas associadas contribuem 
com 83% do valor agregado de impostos ao Estado no 
município. Seu modelo de associativismo conta ainda com 
18 núcleos setoriais, como o das Transportadoras, o de 
Jovens Empreendedores e o de Inovação, por exemplo, os 
quais otimizam ainda mais o debate e a demanda aos pleitos 
comuns de cada segmento.

“O grande pulo do gato da história é o compartilhamento 
de ideias, o compartilhamento de soluções. Você trabalha nos 
núcleos setoriais dividindo os problemas específicos do seu 
assunto, daquele núcleo, para poder se desenvolver, porque 
a visão é de não consigo me desenvolver sozinho se todas as 
empresas não forem junto”, avaliou o presidente.

Da visão já superada de empresas concorrentes, o setor 
passou a enxergá-las como parceiras de negócio, mas com 
suas próprias estratégias. “A concorrência vai existir – e 
é saudável dentro dos aspectos técnicos, mercadológicos, 
logísticos, enfim. Acontece que não existe aquela blindagem 
de informações, que hoje são compartilhadas para que todo 
mundo cresça, para que o mercado evolua. Acho que aí está o 
grande diferencial, e a ACIJS participa disso através de ações 
como, por exemplo, os núcleos setoriais”, reforçou Ramos.
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No ano passado, primeiro ano da atual gestão, o 
governo municipal previu um déficit de R$ 65 milhões 
até o fechamento de 2017. Com as medidas citadas pelo 
prefeito, porém, as contas fecharam com superávit. 
Atualmente, o prefeito avalia que a cidade tenha 

voltado a crescer e a gerar empregos. “Novas empresas 
e negócios estão surgindo. Ainda é muito cedo para 
comemorar, mas acreditamos que, com as medidas que 
estamos tomando, teremos um crescimento ainda mais 
consistente”, finalizou.

História da cidade

Fundada em 25 de julho de 1876, o território de 
Jaraguá do Sul fazia parte das terras herdadas pela 
Princesa Isabel, filha do Imperador Pedro II, como 
dote pelo seu casamento com Gastão de Orleans, o 
Conde d’Eu. Foi um amigo da princesa e do conde, 
Emílio Carlos Jourdan, Engenheiro e Coronel 
Honorário do Exército Brasileiro, o responsável pela 
demarcação das terras, tornando-se o fundador da 
cidade de Jaraguá do Sul.

Muito antes da chegada de Jourdan, porém, Jaraguá 
do Sul já era habitada pelos índios da etnia Xokleng. Com 
a colonização, vieram ainda alemães, italianos, húngaros, 
poloneses e negros – cada etnia trazendo consigo suas 
características socioculturais, que até hoje deixam suas 
marcas e tradições na cidade, em sua cultura, gastronomia 
e arquitetura.

De origem alemã, a Schützenfest, ou Festa dos 
Atiradores, chega neste ano à sua 30.ª edição. Além 

O futuro: inovação no DNA

Completando 142 anos de fundação em julho deste ano, 
a cidade de Jaraguá do Sul viu sua matriz econômica se 
transformar ao longo do tempo. Do setor agrícola, passou 
para o ramo metalomecânico e têxtil como carros-chefes da 
economia. Nas últimas décadas, uma nova transformação 
se pôs em movimento, em direção à inovação tecnológica.

Embora remeta ao futuro, o conceito de inovação, 
na verdade, já se trata de uma realidade em Jaraguá do 
Sul, que desde seu passado vem aplicando essa ideia na 
prática das indústrias locais. “Tradicionalmente, a matriz 
econômica de Jaraguá do Sul sempre foi focada no conceito 
de inovação”, observou o presidente da ACIJS. “A palavra 
inovação é recente, mas veio ao encontro daquela antiga, do 
setor P&D (Pesquisa & Desenvolvimento) das empresas”, 
explicou Anselmo Luiz Jorge Ramos.

Em Jaraguá do Sul, as empresas sempre mantiveram 
seus setores de P&D, que hoje estão migrando para o 
novo conceito e modelo de inovação tecnológica, mais 
desconstruído e com potencial de criar coisas “radicalmente 
novas”, comentou o presidente. Ele destacou que a inovação 
foi ajustada à nova realidade, como a do desenvolvimento 
sustentável e do menor impacto ambiental, por exemplo.

“Mas realmente P&D e melhoria tanto no processo 
quanto no produto sempre foram marcas das indústrias 
da nossa região, eu diria. Não só Jaraguá, mas todo o 
norte do Estado tem essa característica, tanto é que a 
indústria catarinense se destaca fortemente das demais 
do Brasil porque tem esse viés de P&D – e sempre teve”, 
acrescentou Ramos.

Hoje, a inovação em Jaraguá do Sul vem se 
materializando para além dos muros das empresas, na 
criação de um ambiente na cidade que reúne o chamado 
“tripé da inovação” – ambiente acadêmico, setor 
industrial e poder público. Ainda neste ano, o governo do 
estado inaugura em Jaraguá do Sul o Centro de Inovação, 
em um investimento superior a R$ 7 milhões, com 
contrapartida de R$ 424.500 do município. A estrutura 
será a porta de entrada de jovens para o novo mercado 
da tecnologia, além de uma extensão às instituições de 
ensino e empresas.

Juntamente com o Centro UP – incubadora e 
aceleradora de empresas também em obras com recursos 
do Estado – e em conexão com as instituições de ensino e 
pesquisa como SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial), o SENAC (Serviço Nacional do Comércio) 
e demais universidades, Jaraguá do Sul passa a ter seu 
próprio distrito de inovação, preparando-se para a nova 
transformação de sua matriz econômica, que já está em 
curso: atualmente, existem cerca de 100 empresas de 
inovação e startups na cidade.

Tornar Jaraguá do Sul um polo de inovação nos 
próximos anos está entre os objetivos do governo municipal. 
“O mundo vai mudando. Tudo muda. O que fica são os 
princípios, a visão de empreendedorismo, o trabalho sério 
e honesto. Temos uma atenção especial com o setor de 
inovação, sabemos do potencial dessa área e vamos explorar. 
A criação do Centro UP e do Centro de Inovação será um 
marco para a cidade”, finalizou o prefeito Antídio Lunelli.
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de muito chope e comida típica – como pretzel, batata 
recheada, joelho de porco e marreco recheado - a festa 
tem como principal atração os estandes de tiro, abertos 
para a prática do público. A prática de tiro é uma das 
tradições preservadas até hoje pelos descendentes.

A presença germânica no município também pode 
ser vista e apreciada em suas casas históricas, no estilo 
enxaimel. Com casas tombadas pelo patrimônio histórico, 
sobretudo no interior da cidade, uma visita às regiões 
interioranas é quase como uma viagem no tempo.

A paisagem natural de Jaraguá do Sul também é 
uma atração à parte. O topônimo Jaraguá, de origem 
tupi-guarani, significa “Vale do Senhor”, como os índios 
chamavam o Morro Boa Vista, um dos mais imponentes na 
cidade. No morro localizam-se os três principais picos da 
cidade: Morro das Antenas, Morro do Meio e Pico Jaraguá.

Além da beleza da vista de toda a cidade, o Morro 
das Antenas também é palco para a prática de esportes 
de aventura, como voo livre e paraquedismo, que, nos 
dias ensolarados e sem nuvens, preenchem a vista da 
cidade, com seus equipamentos coloridos, dando ainda 
mais cor e graça à rotina da cidade. Antes de chegar ao 
morro, também é possível uma parada para visitar a 

Igreja Chiesetta Alpina, construída também como um 
monumento em homenagem aos imigrantes europeus, 
principalmente italianos.

Ainda entre as atrações naturais da cidade, o Parque 
Malwee é um dos lugares mais bonitos da região, que 
encontra um espaço especial em cada coração jaraguaense, 
além de encantar os turistas. Inaugurado em 1978, o 
parque é referência nacional em preservação ambiental: 
aproximadamente 1,5 milhão de metros quadrados de 
área preservada, 35 mil árvores, 17 lagoas e 133 espécies 
de aves catalogadas – tudo isso aberto diariamente com 
entrada gratuita.

Fundada em 1956 pela pianista Adélia Fischer e seu 
marido Francisco, a SCAR (Sociedade Cultura Artística) 
é hoje um dos maiores e mais completos teatros do 
País. O atual espaço, inaugurado em 2003, possui 10 
mil metros quadrados, distribuídos em seis pisos, com 
instalações modernas que recebem espetáculos nacionais 
e internacionais, sendo reconhecido por artistas, técnicos 
e produtores de todo o Brasil.

Desde sua fundação, a SCAR cumpre a função social 
de estimular a cultura regional, atuando na formação 
artísticas nas áreas das Artes Plásticas, Dança, Música e 
Teatro, na produção, promoção cultural e na qualificação 
de plateias. Um de seus maiores e mais importantes 
eventos é o FEMUSC (Festival de Música de Santa 
Catarina), o maior festival-escola de música clássica da 
América Latina.

O evento reúne cerca de 600 participantes por edição, 
integrando mais de 20 países em uma programação de 
mais de 200 atividades entre concertos e apresentações 
em espaços alternativos. É um sucesso de público, com 
apresentações gratuitas para toda a comunidade, com 
a oportunidade de levar a música clássica para toda a 
população e democratizar seu acesso.

Associação Cultura Artística é referência há 62 anos

Festival de Música de Santa Catarina, em Jaraguá do Sul, reúne mais de 600 artistas a cada edição
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A solução em tinta e pintura para sua empresa (frota, 
indústria e predial).

Somos especializados em atendimento a frotas e industrias, a 
22 anos atendendo com o que à de melhor no mercado!

ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

TREINAMENTO PARA SUA EQUIPE DE PINTURA, COM CERTIFICADOS.

PROJETOS DE OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS E REDUÇÃO
DE CUSTO DE PRODUÇÃO.

Trabalhamos com toda a linha de pintura.
*TINTAS
*PRIMERS
*VERNIZES

*ABRASIVOS
*FITAS
*COLAS 

PARCEIROS:

SOLUÇÃO EM TINTAS

Avenida Itaquera, 1669 - Jd Maringa - Cep 03526-000 | São Paulo/SP

atendimento@frotamix.com.br | www.wsfrotamix.com.br 

(11) 2783-7245 - São Paulo / SP

0800-772-7245 - Demais localidades

Distribuímos tintas e complementos 
para as maiores e mais conceituadas 
frotas do Brasil.

Faça como a Braspress pinte com WS Frotamix

Entregamos com
eficiência em todo o Brasil
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Alisson Gabriel da Silva 
SUPERVISOR OPERACIONAL DA FILIAL DE DIVINÓPOLIS (MG)

BRASPRESS NEWS82

NOSSA GENTE

um lado devotado à família que construiu e que o apoia 
sempre. Alisson é casado há 11 anos com Janaise Cristina 
e pai de Vinícius Gabriel, de apenas 7 anos.

Aos finais de semana, ele passa o tempo com a 
família e aproveita para fazer passeios com a esposa e 
o filho. Ele também reconhece a importância da fé e vai 
à missa em forma de gratidão.  Além desses agradáveis 
momentos, visita seus pais com frequência para cultivar 
um relacionamento próximo e afetuoso. 

Para Alisson Gabriel, ainda há muito o que acrescentar 
em sua história na Companhia. Ele coordena uma equipe 
de 16 colaboradores e é responsável por carga e descarga 
de encomendas, vindas de diversos pontos do país. 
Para o Supervisor Operacional, o desafio de atender às 
necessidades dos clientes e as oportunidades internas são 
grandes agentes motivadores. 

A rotina agitada e os muitos compromissos ligados à 
profissão não desanimam Alisson Gabriel e o impulsionam 
para voos ainda mais altos. Questionado sobre o futuro, o 
Supervisor declarou: “Quero permanecer na Companhia 
por muitos anos, contribuir com meus conhecimentos e 
experiências e ascender profissionalmente”, finalizou.

Nosso ponto de partida remete ao mês de junho 
de 2008, quando Alisson Gabriel da Silva, de 
34 anos, Supervisor Operacional da filial de 

Divinópolis (MG), começou sua vitoriosa carreira na 
Organização. Naquele ano, o Supervisor ingressou na 
Braspress como Conferente Noturno, função que exerceu 
até maio de 2011. 

Seu crescimento foi visível durante os três anos em 
que atuou como Conferente Noturno e chamou a atenção 
da gerência da filial na época. Uma oportunidade interna 
elevou seu cargo para Assistente de Emissão.  Foi uma 
rápida, porém, proveitosa oportunidade. Pouquíssimo 
tempo depois (cerca de um mês) Alisson Gabriel foi 
promovido a Encarregado Operacional.

Uma promoção sempre vem acompanhada de 
mudanças e grandes responsabilidades, mas Alisson 
Gabriel sempre demonstrou preparo para tais desafios. 
Dois anos após a nova atribuição ele foi promovido 
novamente. Dessas vez, ao cargo de Supervisor 
Operacional, em agosto de 2013.Alisson Gabriel é um 
exemplo de carreira ascendente e de trabalho bem-
sucedido. Apesar dessa imagem de trabalhador, ele tem 

Alisson Gabriel da Silva está há 10 anos na Companhia
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Luiz Antônio de Oliveira  
MOTORISTA URBANO DA FILIAL DE CURITIBA (PR)
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Um sonho que leva a um planejamento e um 
planejamento que leva a uma atitude. Foi assim que 
aconteceu com Luiz Antônio de Oliveira, Motorista 
Urbano da filial de Curitiba (PR). Com 15 anos de 
Braspress e 14 como Motorista, Luiz sempre desejou 
trabalhar na Companhia e batalhou por isso. 

Luiz contou que já conhecia a Braspress e tinha 
muita vontade de fazer parte da Organização. Seu sonho 
era ser Motorista, mas por um momento a vida decidiu 
testar seus anseios. Luiz ingressou na Braspress na 
função de Ajudante, em 2003. Naquela oportunidade, 
essa foi a função na qual melhor se encaixou. 

“Comecei como Ajudante porque na época não tinha 
vaga para Motorista. Eu queria entrar na empresa e 
trabalhei como Ajudante por quase um ano, até virar 
Motorista”, contou Luiz. A rotina agitada de Motorista 
Urbano sempre o atraiu bastante. 

Outro ponto positivo destacado por Luiz é o fato de 
estar sempre em contato com os clientes, prestando 
um bom serviço, sendo educado e gentil. Para ele, 
a entrega em si não é o único fator de satisfação do 

cliente, mas toda uma série de atitudes que asseguram 
um bom atendimento.

Luiz garante que se sente em casa quando chega à 
Companhia. Com 15 anos de experiência na Braspress, 
está mais do que acostumado ao ambiente de trabalho. 
Para ele, a Organização é como um segundo lar, e isso o 
motiva em seu dia a dia.

“Uma das coisas que mais me motivam aqui é 
trabalhar em uma empresa deste tamanho, com esta 
estrutura, e poder dizer que aqui é minha casa, porque é 
daqui que tiro meu sustento”, afirmou o Motorista.

Luiz revelou ser um homem muito caseiro, ritmo 
acompanhado por sua família, a qual dedica todos os 
momentos de folga para estar presente o maior tempo 
possível. 

Aos 60 anos, o Motorista Luiz não pretende parar tão 
cedo. Ele confessou que deseja continuar trabalhando e 
se aposentar na Companhia, o que seria uma enorme 
satisfação para ele. Além disso, Luiz espera que a 
Braspress cresça ainda mais nos próximos anos e que 
continue sendo a melhor do setor. 

Luiz Antônio Oliveira é Motorista Urbano da filial de Curitiba (PR) há 14 anos
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Rafael Pereira 
ENCARREGADO DE EMISSÃO DA FILIAL DE CRICIÚMA (SC)

Rafael Pereira é Encarregado de Emissão da filial de 
Criciúma (SC). Ele atua nessa função desde 2015, porém 
sua trajetória na Companhia começou muito antes. Rafael 
ingressou na Braspress no posto de Conferente, em 2009. 
Desde a sua chegada até o momento, o Encarregado de 
Emissão se mantém há nove anos na Organização.

É fundamental que o ambiente de trabalho seja 
agradável e ofereça a infraestrutura necessária para os 
desafios da atividade. Para Rafael, a Braspress oferece 
tudo isso, somado ao fato de que uma empresa de serviços 
é feita essencialmente por pessoas. Ele afirma que tem um 
ótimo relacionamento com os colegas e que trabalha em 
um ambiente de muito respeito e companheirismo. 

“Aqui somos mais do que simples colegas de trabalho. 
Tenho colegas que se tornaram amigos, e amigos que 
levarei para a vida inteira”, declarou Rafael sobre o 
bom relacionamento que mantém. Ele reforça que esse 
companheirismo é uma grande motivação, mas não a única. 

Para algumas pessoas, a rotina é uma grande aliada, 
enquanto que para outras a grande motivação está em 
trabalhar com o fator imprevisibilidade. Esse é o caso 
de Rafael.
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Ele afirmou que em sua função quase não há rotina 
e que os desafios são sempre renovados. Diariamente, 
chegam novas cargas para novas entregas e novos 
destinos, que exigem atenção e qualidade.

Rafael explicou que seu crescimento profissional 
é fruto da busca por soluções novas para as diversas 
situações que eventualmente surgem em sua área.
Para ele, vencer os obstáculos diários promove não 
apenas motivação, mas também conhecimento e 
desenvolvimento. 

A família é um dos pilares de qualquer pessoa e isso 
não poderia ser diferente para Rafael, de 29 anos. Ele 
cultiva uma excelente relação com Beatriz, sua esposa, e o 
filho Gabriel. Rafael investe grande parte do tempo livre 
para a família e se reúne com amigos para saborear um 
delicioso churrasco.

Sempre que possível, ele também marca partidas de 
futebol para manter-se em movimento. Para finalizar, 
Rafael compartilhou um desejo: “Com meu trabalho, 
sonho em conquistar a casa própria e construir um 
futuro com muita saúde para mim e minha família e de 
prosperidade para todos”, finalizou.

Rafael Pereira está na Companhia desde 2009
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Simone da Silva  
ASSISTENTE DE PENDÊNCIAS DA FILIAL DE CUIABÁ (MT)

“Amo o que faço e sou apaixonada por esta Companhia”.
Esse surpreendente depoimento foi compartilhado por 
Simone da Silva, Assistente de Pendência da filial de 
Cuiabá (MT). Há seis anos fazendo parte da equipe de 
colaboradores da filial, Simone é um exemplo de que a 
paixão por aquilo que se faz pode render bons resultados.

Durante nossa jornada profissional alguns desafios nos 
intimidam, exigindo competência, foco e força de vontade 
para superá-los. Na trajetória de Simone não foi diferente. 
Ela entrou na Companhia como Auxiliar de Atendimento 
em 2011. Seu desempenho foi sendo notado na filial, e logo 
surgiu uma oportunidade no setor de Pendências. 

O ano de 2014 chegou trazendo mudanças. No novo 
departamento, Simone pôde crescer ainda mais e adquirir 
novos conhecimentos. Porém, o grande desafio da 
mudança deixou Simone com receio e um pouco assustada. 
Ela contou que o novo posto de trabalho a intimidou, mas 
ela contou com a ajuda de todos da equipe para evoluir 
profissionalmente.

“No começo fiquei com medo; me assustei diante do 
novo desafio. Mas com a ajuda do meu Gerente, da minha 
Encarregada e de todos da equipe fui me encontrando no 
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setor e hoje adoro o que faço”, contou sobre a importância 
do trabalho em equipe durante a transição. 

Totalmente adaptada e apaixonada pelo que faz, 
Simone falou que em sua função os desafios são diários 
e que existe grande preocupação em atender a todas as 
necessidades dos clientes. Para ela, o maior desafio de 
sua função é resolver possíveis problemas com agilidade, 
competência e conhecimento. 

Simone, de 36 anos, não pretende parar por aí e 
sonha com o curso de Logística para se desenvolver 
ainda mais, contribuir com seus conhecimentos e buscar 
novas oportunidades, que são constantemente abertas na 
Organização. Para ela, fazer parte da equipe da Braspress é 
uma grande motivação, pois  “esta é uma Companhia que 
busca o melhor para seus colaboradores”.

Nos momentos de descanso, Simone dedica-se 
integralmente à família. Ela vive com o filho, Samuel, e a 
mãe, Dona Benedita. Aos finais de semana, gosta de fazer 
atividades que envolvam os dois, como assistir a filmes em 
casa, por exemplo. Para aproveitar melhor os momentos 
de lazer, Simone também aprecia encontrar amigos para 
conversar e se distrair. 

Simone da Silva: uma jornada de crescimento com determinação e trabalho em equipe
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Braspress promove palestra sobre 
finanças pessoais

O Professor Paulo Alexandre de Souza falou aos colaboradores, em 22 de março passado

C  om os altos índices de endividamento do 
brasileiro e as consequências que isso gera ao 
mercado e à sociedade, a Braspress realizou 

uma palestra sobre finanças pessoais. O evento aconteceu 
no dia 22 de março passado e lotou o auditório do Planeta 
Azul, em Guarulhos (SP). 

A palestra aconteceu durante o balanço trimestral 
do Departamento de Cobrança da Matriz, que divulgou 
os destaques do setor. A abertura ficou por conta de 
Giuseppe Coimbra, Diretor Administrativo-Financeiro. 
Ele deu as boas-vindas a todos os colaboradores e ao 
palestrante, o Professor Paulo Alexandre de Souza. 

“Quero cumprimentar a todos do auditório e ao 
Professor Paulo Alexandre, que vai fazer uma apresentação 
sobre finanças pessoais, um assunto muito importante 
para todos nós, porque na vida pessoal cometemos alguns 
deslizes e precisamos estar atentos. Gostaria que os 
ensinamentos passados aqui fossem replicados a todos 
os departamentos, devido a relevância do tema”, afirmou 
Giuseppe Coimbra. 

Paulo Alexandre, Professor de Administração e 
Contabilidade da UNG (Universidade Guarulhos), 
abriu a palestra com um dado impressionante. Segundo 

informações divulgadas pela CNC (Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), a 
proporção de famílias brasileiras endividadas alcançou os 
60,8% em 2017. 

Para ele, a principal razão para esse nível de 
endividamento é a falta de conhecimento sobre as técnicas 
de controle patrimonial. Existem táticas comerciais 
estabelecidas pelas empresas que levam a esse descontrole. 
A principal delas é o incentivo ao cartão de crédito, que 
transmite uma falsa sensação de poder aquisitivo. 

Com juros que ultrapassaram 300% ao ano, o 
“dinheiro de plástico” é uma das modalidades de crédito 
mais caras e ao mesmo tempo mais populares do mercado. 
O cheque especial é outra modalidade de crédito que deve 
ser utilizada com cautela ou até mesmo evitada devido às 
altas taxas de juros, maiores que as do cartão de crédito. 

Paulo Alexandre falou que essas são as principais 
estratégias de lojas e instituições financeiras a prejudicar 
a saúde financeira dos brasileiros e, por isso, exigem 
atenção, conhecimento e planejamento. Ele sugere que 
se mantenha uma planilha de controle patrimonial para 
não cair em distrações do mercado. Para isso, é necessário 
identificar os elementos do patrimônio pessoal.
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O que é patrimônio?

Investimentos

Giuseppe Coimbra, Diretor Administrativo - Financeiro, no lado direito, acompanhado dos colaboradores do Departamento de Cobrança

O Professor falou que o patrimônio é composto por 
bens, direitos e obrigações. Ele explicou cada um desses 
componentes. “Vocês precisam ter em mente o seguinte: 
bens são todas as coisas capazes de atender a uma 
necessidade e que possuam valor monetário, enquanto os 
direitos são valores a receber e as obrigações são todos os 
valores a pagar.

Existe uma equação patrimonial básica que consiste em:
Bens + Direitos – Obrigações = Situação Líquida 

Patrimonial. O resultado dessa equação vai apontar quão 
equilibrado ou desequilibrado está seu patrimônio. “Se 
o resultado dessa equação der positivo, significa que 
estamos sendo eficientes, mas isso não basta. 

Quando você compra um carro 0 km no valor de R$ 
40 mil e financia em 60 parcelas sem entrada, com taxa 
de juros de 1,5% ao mês, você paga R$ 60.944,00. Por 

Para aqueles que mantêm o equilíbrio, o Professor 
explicou uma boa maneira de se obterem vantagens na 
relação com os bancos – que, aliás, não precisa ser de 
temor e ódio. “Todo o sistema é preparado para beneficiar 
as empresas, porém, ao aplicar um valor e confiar seu 
dinheiro a uma banco, você obtém lucro recebendo os 
juros, que chegam a 0,5% ao mês”, afirmou. 

mais que o valor da parcela se encaixe no orçamento, é 
importante lembrar que você vai pagar quase duas vezes 
o valor do carro”, explicou o Professor Paulo Alexandre. 

Sobre os bancos e instituições financeiras, o Professor 
foi efusivo ao dizer que empréstimos e cartões são 
produtos que beneficiam apenas as próprias instituições 
por meio das elevadas taxas de juros e da falta de controle 
patrimonial dos consumidores. 

O Professor Paulo Alexandre defende que o melhor 
a fazer para não cair em endividamento é montar um 
fluxo de caixa doméstico, no qual são calculadas todas as 
entradas, saídas e suas datas, pois não se deve assumir um 
compromisso em um período do mês em que se recebe 
menos do que aquilo que se gasta. Enfaticamente, ele 
afirmou: “Para manter a saúde financeira, não podemos e 
não devemos gastar mais do que ganhamos”.

Ele ainda deu uma dica importante de 
investimentos: comprar títulos da dívida pública 
comercializados pelo Tesouro Direto, que atualmente 
remuneram mais do que a poupança. Ao investir em 
títulos da dívida pública, o investidor está na verdade 
emprestando dinheiro ao governo, que “devolve” essa 
quantia com juros.



BRASPRESS NEWS90

ECOLOGIA

A Braspress, por meio do monitoramento 
realizado pelo Departamento de Gestão de 
Informação em conjunto com o Departamento 

de Manutenção de Frota, comprovou a redução de 
poluentes emitidos entre os anos de 2015 e 2017. Os 
números positivos a apontar a eficiência da Companhia 

no combate à poluição do ar vieram acompanhados 
de expressivos dados de redução de custos com 
combustível e manutenção de frota. 

Sustentabilidade é um dos grandes compromissos 
da Braspress. Ser a líder do transporte de encomendas 
fracionadas não significa apenas prestar atendimento 
de qualidade e entrega dentro dos prazos estipulados; 
existem diversos itens que se tornaram símbolos do 
padrão Braspress de Qualidade, entre os quais está a 
sustentabilidade, que auxilia na condução dos negócios 
com mínimo impacto no meio ambiente.

Para Urubatan Helou, Diretor Presidente da 
Braspress, “a sustentabilidade de uma empresa pode ser 
entendida como os compromissos que assume perante 
a sociedade em manter-se saudável e preservar o meio 
ambiente, para que as próximas gerações não sejam 
prejudicadas, além de contribuir com uma sociedade 
mais fraterna, além de gerar lucros contínuos.

A Braspress procura minimizar os impactos da 
sua atividade ao meio ambiente e ainda auxilia das 
mais diversas formas a comunidade, valendo-se de 
seus caminhões como meios, formatando também 
programas especiais para seus colaboradores, a fim 
de que possam trabalhar de maneira sustentável”, 
afirmou.

Visando uma eficiente atuação nesse sentido, 

Braspress reduz a emissão de poluentes 

Braspress utiliza combustíveis mais limpos para reduzir as emissões de 
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a Braspress sempre investiu em procedimentos 
de trabalho que, além de trazerem benefícios aos 
clientes, pudessem ainda gerar benefícios ao meio 
ambiente. A escolha de veículos menos poluidores e 
a decisão pela melhor alternativa de combustível são 
critérios constantemente analisados para proporcionar 
eficiência, bem como causar cada vez menos danos ao 
ar que respiramos. 

Segundo dados da OMS (Organização Mundial 
da Saúde) divulgados em maio passado, 7 milhões de 
pessoas no mundo morrem todos os anos de doenças 
relacionadas à má qualidade do ar, como doenças 
cardíacas, respiratórias e isquêmicas. Além da ação 
nociva dos poluentes à saúde física das pessoas, 
existe o impacto negativo ao meio ambiente, como 
o efeito estufa, que aumenta a temperatura da Terra, 
provocando mudanças climáticas sem precedentes. 

Por essas razões, a Braspress tem trabalhado para 
contribuir positivamente com a causa ambiental e 
passou a utilizar o diesel S-10 em toda a sua frota. A 
escolha do combustível deu à Braspress a oportunidade 
de seguir nos grandes investimentos em serviços, 
aliando sustentabilidade e redução do nível de 
poluentes na atmosfera.

Segundo Urubatan Helou Junior, Diretor de 
Frota da Companhia, “o diesel S-10 foi escolhido por 
atender às necessidades da frota e por ser menos 
poluente. Além disso, atende às especificações 
técnicas dos modernos veículos com motor Euro 5, 
movidos apenas com esse combustível” explicou.

Com os números mais recentes divulgados pela 
Gestão de Informação, que trabalha em parceria com 
o Departamento de Manutenção de Frota, outros 
índices positivos também ficaram aparentes em 
relação à emissão de elementos tóxicos. Entre esses, 
a constatação de que os veículos da Companhia 
precisam rodar muito mais para emitir um 1 kg de 
poluentes na atmosfera, como sugere o gráfico 1 
inserido abaixo.

Para um veículo da Companhia gerar 1 kg 
de poluentes em 2015, era necessário rodar 540 
quilômetros. Já em 2016, foram registrados 654 
quilômetros. No levantamento do ano passado, os 
números mostraram que os veículos da Organização 
precisam circular 871 quilômetros para emitir 1 kg de 
poluentes na atmosfera. Isso significa que os veículos 
têm rodado muito mais pelas rodovias Brasil afora e 
poluído muito menos. 
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Uma das razões para tais resultados está diretamente 
ligada ao consumo de combustível, que também apresentou 
queda entre 2015 e 2017, como mostra o gráfico “Evolução da 
Média de Consumo”, na página 91. Em 2015, a frota rodava 
3,01 km com um litro de combustível. No ano seguinte, 
passou para 3,22. Em 2017, o monitoramento divulgou novo 
aumento: 3,32 km por litro. Isso significa percursos maiores 
a cada ano com consumo de combustível cada vez menor. 

Sobre os resultados, Urubatan Helou Junior declarou: 
“Com a diminuição da emissão de poluentes e do consumo 
de combustível, resultado de maior preparo dos Motoristas 
e dos investimentos em uma frota moderna e eficiente, a 
Braspress conseguiu redução de custos que ultrapassam 
os R$ 3,5 milhões durante o período monitorado. Com 
essa redução, a Companhia pretende investir ainda em 
programas e projetos de sustentabilidade, tornando-se 
referencial para o TRC (Transporte Rodoviário de Cargas), 
levantando questões de relevância mundial e beneficiando 
toda a sociedade por várias gerações”, afirmou. 

Além dos investimentos com a modernização da frota – a 
mais nova do mercado, com média de 3 anos –, a Braspress 
contribuiu para reduzir a emissão de poluentes na atmosfera 
por meio da escolha do combustível certo. Ainda segundo 
Urubatan Helou Junior, o combustível passou a ser utilizado 
em toda a frota, e não apenas nos veículos com motor Euro 5.

Essa estratégia aumentou ainda mais a aprovação dos 
veículos da Companhia nos testes de opacidade, realizados 
para garantir que veículos automotores estejam devidamente 
regulados, fazendo o sistema de injeção gerar alta pressão 
e regular com precisão o volume de combustível, de modo 
a reduzir o consumo e também a emissão de poluentes na 
atmosfera. Além disso, os testes de opacidade servem para 
verificar se os veículos estão em conformidade com as regras 
do MMA (Ministério do Meio Ambiente). 

Os resultados divulgados referem-se às medições 
realizadas nos testes de opacidade entre os anos de 
2015 e 2017. A curva de aprovações tem aumentado 
substancialmente, levando a Companhia a índices de 
emissão de poluentes cada vez mais baixos e contribuindo 
para a questão do desenvolvimento sustentável de maneira 
prática e eficaz. 

Em 2015, os testes de opacidade realizados nos veículos 
da Companhia certificaram aprovação de 86,25% da frota 
pela auditoria técnica responsável pelas medições. Em 
2016, os resultados comprovaram estabilidade na emissão, 
com 86,33% de aprovação e, no ano passado, 92,81%. 
Os números surgem exatamente em um momento de 
transição, no qual um novo combustível passou a fazer parte 
do “time” de agentes que trabalham para colaborar com a 

sustentabilidade na Organização. 
O diesel S-10 é composto por 10 ppm (partículas por 

milhão) de enxofre, elemento químico extremamente 
poluente, capaz de provocar danos ao ar que respiramos 
e até mesmo na água, gerando a “chuva ácida”, fenômeno 
do retorno dessas partículas de enxofre, bem como outros 
elementos, que, em combinação com as gotas de água, 
formam ácidos que causam a destruição da vegetação e a 
acidificação do solo e dos reservatórios. 

Durante muito tempo, as refinarias disponibilizaram 
o diesel S-500 no mercado de combustíveis. Como o 
próprio nome sugere, o diesel S-500 é composto por 
500 ppm de enxofre. Isso significa milhares de toneladas 
a mais sendo lançadas na atmosfera todos os anos por 
veículos automotores, sem contar os impactos causados 
pela indústria. Por muitos anos, o diesel S-500 foi um 
dos grandes responsáveis pela emissão em larga escala de 
enxofre e outros elementos.

Para compreender ainda mais as diferenças entre os 
dois tipos de combustível, vale lembrar que o diesel S-500 
é um tipo mais simples de combustível, sem o acréscimo de 
aditivos em sua composição. Sendo assim, o diesel S-10 é a 
evolução do combustível e uma alternativa para diminuir a 
emissão de poluentes, pois ainda conta com 8% de biodiesel 
em sua composição.

A Braspress colabora com o meio ambiente e atua em 
favor da sustentabilidade há muito tempo. Em relação aos 
combustíveis, a Companhia fez uma escolha positiva, que 
contribuiu igualmente para a diminuição de elementos 
poluidores no ar. Em 2006, a frota da Braspress passou 
a utilizar biodiesel, composto por mix de óleos vegetais 
extraídos da soja, da palma e da mamona. 

Na ocasião, Urubatan Helou, Diretor Presidente, 
declarou: “A Braspress decidiu utilizar  o biodiesel porque é 
uma excelente oportunidade de colaborar para a preservação 
do meio ambiente, já que é um produto elaborado com 
extratos vegetais, e também para alongar a matriz energética 
no País. O biodiesel é um combustível renovável que não 
contribui para o aquecimento global, o efeito estufa e as mais 
devastadoras consequências ligadas às mudanças climáticas 
causadas pela poluição do ar”, afirmou na época. 

Em 2010, a Braspress surpreendeu novamente ao 
criar o projeto Eco-Braspress. O bem-sucedido projeto de 
sustentabilidade da Companhia baseou-se no controle da 
emissão de gases tóxicos no meio ambiente. Para realização 
desse trabalho, a Braspress criou uma Unidade Móvel 
de Controle de Emissão de Poluentes, controlada por 
Inspetores Técnicos de Manutenção, que percorrem as 96 
filiais fazendo os testes de opacidade em toda a frota. 

Frota sustentável
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A Braspress, em uma atitude de incentivo 
ao esporte brasileiro, vai apoiar a quinta 
edição do Campeonato Paulista de Showbol. 

O evento, que reúne nomes consagrados do esporte no 
Brasil e no mundo, vai acontecer em dezembro deste 
ano na cidade de Ribeirão Preto (SP).

Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress, 
falou que a iniciativa demonstra o interesse da 
Organização em estimular a prática de esportes, que 
contribuem positivamente para o bem-estar e a saúde 
dos praticantes, além de intensificar a exposição da 
marca Braspress no mercado esportivo. 

“O evento é dirigido a todas as faixas etárias, o que 
sem dúvida acaba ajudando na prática de atividades 
físicas, além de nos dar a possibilidade de rever grandes 
jogadas de ídolos do futebol”, afirmou Urubatan Helou, 
que incentivou o showbol também com a colocação de 
adesivos em duas carretas com a divulgação da marca. 

O showbol é uma modalidade de futebol indoor, ou 
seja, jogado em ambiente interno e de grama sintética. 
No Canadá, onde a modalidade surgiu em 1971, o 
showbol é conhecido como Indoor Soccer. A área em 
que o jogo acontece tem limitações específicas, bem 
como o número de jogadores. 

Para a prática do showbol, a quadra deve ter 
42x22 metros e seis jogadores em cada time. Outra 
característica importante que diferencia o showbol 
das demais modalidades futebolísticas é o tempo 
estimado de uma partida, dividida em dois períodos 
de 25 minutos. 

Com essas características tão particulares, o 
showbol é uma excelente modalidade para explorar 
dribles, agilidade e passes curtos, porém de grande 
impacto. Por esse motivo, os jogos são sempre cheios 
de surpresas e placares com um grande número 
de gols. Na final do campeonato do ano passado, o 

Francisco Monteiro, o Todé: “É uma oportunidade maravilhosa de divulgação que estamos tendo”
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Audax, time da Grande São Paulo, venceu o Botafogo 
de Ribeirão Preto por 9x6. 

O ex-jogador e empresário Francisco Monteiro, o Todé, 
é o responsável por trazer e divulgar o showbol no Brasil. 
Ele participou do primeiro campeonato internacional em 
Toronto, no Canadá, em 1971. Brasil, Itália, Inglaterra 
e Croácia foram os times convidados para o evento de 
estreia. Todé contou que o ginásio estava com capacidade 
máxima. O público, estimado em 16 mil pessoas, lotou o 
ginásio da maior cidade do Canadá. 

No ano seguinte, Todé apresentou o projeto para 
uma grande emissora de televisão brasileira, que 
se interessou em transmitir o evento. Boa parte da 
vitoriosa geração da Copa do Mundo de 1970 esteve 
presente no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ), 
durante o jogo Brasil x Inglaterra. O chute inicial da 
partida ficou por conta de um dos maiores ídolos do 
futebol brasileiro da década de 1970: Zizinho. 

Já consolidada no calendário esportivo brasileiro, 
a modalidade ganhou um novo evento, também 
transmitido pela televisão na época. Em 1974 aconteceu 
a primeira edição do Campeonato Paulista de Showbol, 
com a presença dos craques Carlos Alberto Torres, 
Jairzinho, Gerson, Jair da Costa, entre outros.

Por um longo período Todé deixou de organizar o 
showbol para se dedicar a outros projetos e questões 
pessoais. Recentemente, o showbol foi retomado para 
incentivar o esporte no Brasil e valorizar o trabalho de 
jogadores que se dedicam ao futebol até hoje, mas que 
não têm o devido reconhecimento. 

“Neste exato momento estou buscando maior 
incentivo para o showbol em Brasília (DF), para que 
uma parte da arrecadação de impostos seja revertida 
ao esporte. Dessa maneira, o showbol pode ajudar 
pessoas carentes por intermédio de ações sociais 
e também remunerar melhor os jogadores, que 
eventualmente passam por necessidades financeiras”, 
explicou Todé. 

O showbol não é apenas uma ação de esporte e 
entretenimento, mas também contribui com entidades 
assistenciais arrecadando e distribuindo alimentos não 
perecíveis. Na última edição do evento, na cidade de 
Barretos (SP), em dezembro passado, os organizadores 
pediram ao público um quilo de alimento não perecível 
como ingresso para os jogos. Os alimentos foram 
destinados às entidades assistenciais da cidade.

Todé contou que o potencial midiático do showbol 
tem atraído muitas cidades que enxergaram no evento 
uma possibilidade de apoiar causas sociais e fazer 

divulgação positiva na TV, já que se trata de um evento 
esportivo de cobertura nacional e internacional.

Em 2017, o showbol contou com a cobertura do 
canal por assinatura ESPN Brasil, que dedicou 72 
horas de transmissão ao evento, realizado de 5 a 20 
de dezembro passado. Todé explicou que essa parceria 
foi muito importante, pois, além de cobrir todo o 
território nacional, a ESPN Brasil transmite os jogos 
para os Estados Unidos. 

A quinta edição do Campeonato Paulista de Showbol 
vai acontecer em dezembro deste ano em Ribeirão Preto 
(SP). O campeonato vai contar com grandes equipes: 
Santos, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Botafogo de 
Ribeirão Preto, Comercial, Cruzeiro e Atlético Mineiro. 
Nesta edição o caráter social do evento será mais um 
diferencial, pois mais uma vez os organizadores irão 
arrecadar alimentos como ingresso para o evento.

Todé declarou estar extremamente contente com 
a parceria firmada por mais um ano com a Braspress. 
No evento anterior, a Companhia teve grande destaque 
durante os jogos ao apoiar o campeonato como um dos 
patrocinadores. Neste ano, a parceria foi novamente 
estabelecida, deixando Todé visivelmente agradecido 
e entusiasmado. 

“Agradeço ao Urubatan, que considero um amigo. 
Ele está me ajudando muito neste projeto através da 
Braspress, que é uma empresa sólida e uma marca 
forte no mercado. É uma oportunidade maravilhosa de 
divulgação que estamos tendo. Esse apoio da Braspress 
significa muito mais que uma parceria; é sinônimo 
de uma relação de muito respeito e admiração pelo 
Urubatan Helou e pela Companhia”, finalizou Todé.

Carreta da Braspress vai sair pelo Brasil divulgando o Showbol
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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 da 

Leonfer Atacado,
Maringá (PR)

Sr. Urubatan, bom dia!
Mais uma vez venho externar meu respeito à sua pessoa. 

Ao receber hoje a 35.ª edição de nossa revista Braspress 
News, e ler a matéria sobre o drama de nossa colega da filial 
de Caxias do Sul (RS), Aline Nascimento, e perceber sua 
sensibilidade com o caso e a ação prática para ajudá-la, me 
veio à memória o seguinte versículo:

Há quem dê generosamente e vê aumentar suas 
riquezas; 

Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza.
O generoso prosperará; quem dá alívio aos outros, 

alívio receberá.
 Provérbios 11:24-25

Que Deus continue lhe concedendo a graça de 
abençoar vidas.

Parabéns por sua ação e saiba que meu respeito e 
admiração por sua pessoa só aumentam. 

Abraço fraterno. 
 

Luciana Aquino, 
Gerente de Filial,

São Luís (MA)

Boa noite a todos!
Hoje recebi uma mensagem do Instituto Áster, em 

Belém do Pará, recebendo nossa doação de 20 perucas e 20 
bonés para crianças e adolescentes.

Em Suzano, no Hospital Santa Maria, foram 60 perucas.
Não tenho palavras para agradecer o transporte 

solidário, pois sem ele não conseguiria atender a tantas 
localidades neste Brasil imenso.

Amanhã colocarei nos Correios mais 14 perucas. Assim, 
em quatro anos de trabalho voluntário, conseguimos fazer 
mais de 2.500 pessoas sorrirem novamente.

Gratidão enorme ao Tayguara e toda a sua equipe. No 
dia em que vieram coletar as caixas aqui, na minha casa, foi 
muito lindo ver como os funcionários se dedicam a fazer um 
trabalho desses. 

Quero aqui, além de agradecer, me colocar à 
disposição para ir um dia aí na empresa e poder contar 
um pouco mais do nosso trabalho para os colaboradores 
da Braspress, mobilizando, assim, mais pessoas para a 
nossa causa.

Estou enviando as fotos que recebi de Belém para que 
vocês vejam a alegria nos olhos de um menino com seu 
novo boné! 

Um grande abraço!

Beth Lomaski, Presidente fundadora,
Associação Rapunzel Solidária,

São Paulo (SP)

A BRASPRESS
Sr. Urubatan Helou e Denise de Paiva
Por meio desta, estamos agradecendo-lhe a doação 

que recebemos da Tip Top referente a Campanha 
Compartilhe Amor e a lembrança do nome de nossa casa 
na página 26 da Revista Braspress News edição #35.

As roupas recebidas foram encaminhadas às famílias 
cadastradas em nossa instituição, as quais se encontram 
em situação de vulnerabilidade social. 

Cabe lembrar, que o Grupo Assistencial Irmão 
Romano atende gratuitamente nas áreas de: odontologia; 
oftalmologia (com distribuição de óculos e lentes); 
fisioterapia; psicologia; psiquiatria; cursos para gestantes 
com doação de enxovais para recém-nascidos; doações 
de fraudas descartáveis para adultos acamados e crianças 
com necessidades especiais. Além disso, distribuímos 
gratuitamente por mês cerca de 365 cestas básicas, 
contendo alimentos de primeira necessidade. 

Todo este trabalho é realizado graças a corações 
generosos e por profissionais voluntários de cada área, 
bem como pessoas que dedicam parte de seu dia a dia a 
nos ajudar nesta tarefa. 

Aproveitamos para convidá-los a conhecer nosso 
Grupo Assistencial, o que nos deixará muito honrados. 

Agradecemos de coração vossa ajuda, rogando a Deus 
que possa iluminar a todos os Diretores e trabalhadores 
desta conceituada empresa. 

Muito obrigado.

Nelson Vicente, Departamento Administrativo,
Grupo Assistencial Irmão Romano,

Santo André (SP)

Prezada Denise, boa tarde!
Em nome de toda a equipe da Unidade B-90 Guarulhos 

e do SEST/SENAT (Serviço Social do Transporte e 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte), 
agradecemos a honrosa menção da participação de 
nossa equipe em dois eventos importantes para os 
trabalhadores do transporte.

Agradeça o Sr. Urubatan em meu nome também, por 
favor.

MUITO OBRIGADO! 

Carlos Alberto Pelucio,
Diretor do SEST/SENAT (Serviço Social do 

Transporte & Serviço Nacional
 de Aprendizagem do Transporte) – Unidade B90

Guarulhos (SP)
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Olá, Urubatan, 
Foi um prazer participar do Fórum de Varejo com 

pessoas tão bacanas.
Muito obrigada pelos chocolates; estão uma delícia!
Vi na revista de vocês sobre sua visita ao projeto da 

Alcione, dos Amigos do Bem. Fui lá no ano passado e 
voltei encantada! Estamos vendendo produtos feitos lá 
em nossos quiosques agora.

Muito legal vocês terem levado os sapatos Carmen 
Steffens para doação.

Parabéns pelo ato!
Um abraço!

Adriana Auriemo Miglorancia,
Sócia Diretora da Nutty Bavarian,

São Paulo (SP)

 

 Prezado José Ricardo, boa noite!
Em nome dos alunos da Aprendizagem e do Prof. 

Ricardo, agradeço a receptividade durante a visita de 
ontem.

Nossos alunos ficaram impressionados com toda a 
empresa.

Sem dúvidas, será de grande valia para o 
aprendizado deles.

Colocamo-nos à disposição sempre que necessário.
Atenciosamente, 

Janaina Ferreira de Souza,
Supervisora Pedagógica do SENAC (Serviço 

Nacional  de Aprendizagem Comercial),
Patos de Minas (MG)

Bom dia, Denise e Presidente Urubatan 
Agradeço o envio da revista Braspress News – 

edição mar./abr./maio, cujo conteúdo de informações 
está excelente. Assim, parabenizo o Grupo HP e a 
Braspress pelas realizações feitas neste início de ano e 
por continuarem acreditando no potencial do mercado 
consumidor brasileiro, apesar de todos os problemas.

Aproveito a oportunidade para informar o novo 
endereço do meu escritório, convidando desde logo os 
amigos para um café.

Ótima semana e bons negócios.
Sempre à disposição.
Abraços.

Narciso Figueirôa Junior, 
Figueirôa Junior Advocacia,

São Paulo (SP)

Dr. Urubatan
Agradeço o retorno. Qualquer dúvida, continuo à 

disposição.

Sou eu quem agradece pela receptividade. O 
senhor construiu uma grande empresa. Meus sinceros 
cumprimentos pela inovação, resultados alcançados e, 
principalmente, pela dedicação, que é nítida.

Atenciosamente,

Nicole Goulart,
Diretora Executiva Nacional do SEST/SENAT

(Serviço Social do Transporte & Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Transporte),

Brasília (DF) 

Caro Amigo Urubatan,
Gostaria de agradecer o carinho com o qual fomos 

tratados no exemplar da revista Braspress News n.º 35. 
Forte abraço,

Roberto Lima, 
Presidente do Sindicato das Empresas de 

Logística e Transporte de Cargas da Amurel,
Tubarão (SC

Ilustríssimo Senhor Urubatan,
É com grande satisfação que agradeço o exemplar 

da revista Braspress News  n.º 35 a mim encaminhado.
No ensejo, reitero meus protestos de elevada estima 

e distinta consideração.

Mágino Alves Barbosa Filho,
Secretário de Segurança Pública, 

São Paulo (SP)

 Prezado Sr. Urubatan, bom dia...
Observei pelas redes sociais as ações da 

NTC&Logística (Associação Nacional do Transporte 
de Cargas e Logística) e do SETCESP (Sindicato das 
Empresas de Transporte de Carga de São Paulo e 
Região) e não poderia furtar-me em parabenizar sua 
iniciativa em abastecer o mercado do Rio de Janeiro, 
são atitudes iguais a esta com participações diretas 
dos empresários que evidenciam um Brasil coeso, com 
oportunidades e preparado para mudanças!

Agradeço imensamente em possuir no meu 
currículo uma trajetória na Braspress, bem como 
minha evolução profissional. PARABÉNS A TODOS 
ENVOLVIDOS!!!

 
Forte abraço e sucesso a todos nós!
 
Atenciosamente,

Sandro Vieira, Gerente,
KV Lux,

Guarulhos (SP)
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QUALIDADE INFRAESTRUTURA SEGURANÇA

LÍDER NO 
MERCADO DE 

ENCOMENDAS 
EM TODO O 

PAÍS!

www.braspress.com

Gerenciamento de Riscos 
Segurança para as encomendas

Frota
A mais jovem do Brasil 

Modernas Filiais
Em todo o Brasil 

Tracking 
Maior tecnologia embarcada 

Tecnologia
Filiais conectadas online
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Matriz: (11) 3429-3333
Comercial São Paulo: (11) 2188-9000

em todo o Brasil
A sua transportadora de encomendas

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

Rodovia Presidente Dutra, km 217.8
Cep: 07180-903 | Guarulhos | São Paulo-SP
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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

Rodovia Presidente Dutra, km 217.8
Cep: 07180-903 | Guarulhos | São Paulo-SP

Santo Amaro-CAOB............. (11) 5525-6200


