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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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categoria Rodoaérea, com a Divisão Aeropress, concedidos pelas 
revistas Frota & Cia. e Logweb; Época Negócios 360º (já tricampeã 
do setor de Transportes), concedido pela revista Época Negócios; 
Parcerias para a Excelência, do Laboratório Farmacêutico Aché; 
Mérito Empresarial do Transporte, do Sindicato das Empresas 
de Transporte de Cargas do Triângulo Mineiro; Mérito Lojista, 
da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande 
do Sul (a Braspress é pentacampeã do setor de Transportes); 
Top Trans, pela excelência dos serviços de logística prestados à 
Supporte Full Commerce, no segmento fracionado, e Melhor no 
Serviço de Transporte, da revista Transpodata, com o Top of Mind.

Fui também homenageado pelo Sindicato das Empresas de 
Transporte de Cargas do Ceará, com o Troféu Otacílio Correia, 
pela minha contribuição em prol da valorização da atividade do 
TRC (Transporte Rodoviário de Cargas) no Brasil e, em especial, 
no Estado do Ceará, o que agradeço imensamente.

Meu amigo e companheiro Sérgio Pedrosa é nosso entrevistado 
nas Páginas Amarelas, contando sua trajetória nas entidades 
representativas do setor em Minas Gerais, principalmente na 
Federação das Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas, 
entidade que vem dirigindo desde 2017 com muito louvor.

Dando prosseguimento ao evento Café com o Presidente, 
realizamos importantes visitas às nossas filiais do Rio de Janeiro, 
Fortaleza, Curitiba e Brasília. Nessas ocasiões, tendo ao lado a 
nossa Diretoria, pudemos estreitar nossos relacionamentos com 
os colaboradores e transmitir de pertinho uma mensagem de fé, 
trabalho e família - os três pilares da nossa vida.

Não poderia deixar de falar de meu companheiro e irmão 
Waldir Gerardi, falecido no início do ano. Por 35 anos ele dedicou-
se de corpo e alma à Braspress. Valeu, irmão; muito obrigado.

Outros assuntos desta edição também merecem destaque: 
o 1.º Workshop de Qualidade; a premiação de nossos melhores 
Motoristas do ano; a inauguração do Sonômetro e do CAMB 
(Centro de Apoio ao Motorista Braspress) de Uberlândia; Nossa 
Gente; Parceria com o Tribunal Regional do Trabalho do Rio de 
Janeiro; Dia das Crianças em São Paulo e em Brasília, bem como 
nossas ações de Responsabilidade Social e nosso novo portal 
responsivo, entre outros.

Boa leitura!

EDITORIAL

Urubatan Helou
Diretor Presidente do Grupo H&P

     cenário para este ano estabelece um otimismo que há 
muitos anos não se vê na economia brasileira. Este 
otimismo não está fundado nos aspectos técnicos da 

macroeconomia brasileira, mas sustentado pelas mudanças de 
conceito ideológico estabelecidas no País com a eleição e a posse 
do presidente Jair Messias Bolsonaro.

O cenário não traz incertezas; ao contrário, apenas certezas 
de que caminharemos para uma política macroeconômica 
estribada no liberalismo.

Em nossa Companhia, independentemente de cenários, 
sempre buscamos a excelência em nossos negócios. Hoje 
ocupamos o País inteiro através de uma rede de 99 filiais - e todas 
operando no estado da arte.

Mais que uma transportadora, somos uma empresa digital e 
operamos várias plataformas de serviços.

Assim, como um ente tecnológico, nos obrigamos a 
permanentes reinvestimentos e atualizações.

No exterior, através da Braspress Transportes Internacional, hoje 
já operamos para a Argentina, o Paraguai, o Uruguai e o Chile, além de, 
já no próximo ano, o Peru e a Bolívia.

Esperamos também consolidar nossa operação no transporte 
doméstico na Argentina, através da Braspress Transportes Argentina 
SRL, com a inauguração de nossa matriz em Buenos Aires e as filiais 
de Rosário e Córdoba, no mês de outubro passado, conforme mostra 
reportagem nesta edição.

Temos muito ainda o que comemorar, pois a Braspress recebeu 
oito importantes prêmios recentemente: Top do Transporte na 
categoria Preferência Nacional (o mais disputado certificado 
do setor de transportes) pela terceira vez; Top do Transporte na 
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ENTREVISTA

SÉRGIO PEDROSA:
Os desafios da modernização do setor

BRASPRESS NEWS6

A FETCEMG (Federação das Empresas de Transporte 
Rodoviário de Cargas do Estado de Minas Gerais), 
que completou 30 anos em dezembro passado, tem 

se empenhado junto às demais entidades empresariais em defesa 
dos investimentos na infraestrutura do Estado – o quarto maior  
em território (586,5 km²), com 83 municípios e 36.103 km de 
rodovias, dos quais 10.526 estão em condição regular, ruim ou 
péssima, segundo a mais recente pesquisa de rodovias da CNT 
(Confederação Nacional dos Transportes). A reconstrução, a 
restauração e a manutenção desses trechos – os maiores do 
País – demandariam investimentos de R$ 9,2 bilhões. Como 
consequência dessa precariedade, o setor enfrenta um alto índice 
de acidentes e custo operacional mais elevado. Mesmo assim, o 
transporte rodoviário predomina entre os modais e sustenta 
sua importância no atendimento à população, de 21 milhões de 
habitantes, e no escoamento da produção industrial, mineral e 
agropecuária de Minas Gerais.
 Presidente da Federação desde 2017, Sérgio Pedrosa, 
de 50 anos, acumula experiência na liderança do setor, tendo sido 
presidente por dois mandatos do maior sindicato do Estado, o 
SETCEMG (Sindicato das Empresas de Transportes de Carga do 
Estado de Minas Gerais), e como atual vice-presidente do Conselho 
Regional de Minas Gerais do SEST-SENAT (Serviço Social do 
Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte). 
Ele também preside a Transpedrosa, empresa fundada por seu 
pai há 56 anos, com sede em Ouro Preto. Técnico em Edificações 
e formado em Administração de Empresas, com vários cursos de 
pós-graduação, é entusiasta dos modernos modelos de gestão, 
como o aplicado na empresa da família.

BRASPRESS NEWS - A FETCEMG completou 30 anos 
em dezembro passado. Qual balanço o senhor faz do 
setor nesse período?

SÉRGIO PEDROSA - Minha gestão foi iniciada em 
2017, e tenho como objetivo cumprir a missão da Federação de 
representar e fortalecer o transporte rodoviário de cargas em todos 
os cenários, para que a entidade seja reconhecida e respeitada 
tanto no nosso setor, como no meio empresarial e governamental 
nas esferas municipal, estadual e nacional. Meu antecessor, 
Vander Costa, de quem fui vice-presidente, editou o Relatório de 
Gestão História e Evolução, que resume a trajetória da Federação 
desde que foi criada, em 1988. A evolução do nosso setor ganhou 
impulso com a criação do Registro Nacional do TRC (Transporte 

Rodoviário de Cargas), a regulamentação da atividade, a criação 
do SEST-SENAT e a lei de apoio aos motoristas. Outro fator de 
fortalecimento da classe em Minas foi a criação do Encontro 
Mineiro e Feira de Negócios, realizado a cada dois anos e já na 
18.ª edição. Pretendemos que esse evento preencha o intervalo 
da FENATRAN (Salão Internacional do Transporte Rodoviário 
de Cargas), que ocorre a cada dois anos. Em 2016, realizamos o 
Encontro/Feira com participação da Federação do Rio de Janeiro 
e do Espírito Santo e estamos negociando a adesão da Federação 
de Brasília, que abrange todo o Centro-Oeste.

BRASPRESS NEWS - Para quando está previsto o 
próximo?

SÉRGIO PEDROSA - Seria em 2018, mas, para não gerar 
prejuízos às empresas afetadas pela greve dos caminhoneiros, o 
evento foi adiado para 2020. A localização estratégica do Estado 
facilita o acesso de participantes das principais regiões do País. O 
Encontro tem sido muito importante para trocas de experiências 
para a evolução de nosso setor.

BRASPRESS NEWS - Como a Federação tem 
contribuído para melhorar a profissionalização das 
empresas?

Sérgio Pedrosa é presidente do FETCEMG desde 2017

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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SÉRGIO PEDROSA - Temos estimulado as empresas 
associadas às boas práticas, ao treinamento e a premiações para 
os colaboradores, visando à prevenção de acidentes e ao aumento 
da produtividade. A Federação é formada por sete sindicatos, 
que representam, além da capital, Juiz de Fora e as regiões do 
Triângulo Mineiro, Sul, Centro-Oeste e Norte do Estado, bem 
como os transportadores em veículos de duas rodas. Operamos 
com planejamento estratégico e plano de metas. 

BRASPRESS NEWS - Qual tem sido a contribuição do 
SEST-SENAT para a evolução do setor?

SÉRGIO PEDROSA - Temos 25 unidades para atender a 
todo o Estado e, nos próximos anos, vamos inaugurar mais 12, todas 
com simuladores de direção. Os mais de 500 cursos presenciais 
e a distância têm contribuído muito para a profissionalização do 
transporte, treinando não só motoristas em direção econômica e 
defensiva, mas também os demais profissionais, como os de gestão 
e tecnologia. Atendemos ainda os autônomos, que representam 
60% da frota do Estado, empresas de ônibus, táxis e operadores 
de empilhadeiras. Os empregados dispõem de atendimento 
médico, odontológico e psicológico em todas as unidades, que 
oferecem atendimento preventivo à obesidade e à hipertensão, 
além de darem orientações sobre a melhor alimentação para 
evitar fadiga e insônia; enfim, para gerenciar a qualidade de vida 
dos profissionais. A Federação tem a missão de estimular os 
empresários a investir tempo no treinamento dos motoristas para 
ganhar em segurança e produtividade. Os veículos hoje são dotados 
de alta tecnologia, e maior será o proveito das empresas quanto 
mais os motoristas conhecerem e explorarem esses recursos, como 
freios ABS, caixa automática, computador de bordo, sensores de 
direção ou aproximação e telemetria para controle da operação. 
Esses recursos não só evitam acidentes e demandas milionárias de 
terceiros, mas também mitigam prejuízos. Recomendamos ainda 
aos empresários que invistam em gestão de operação, medicina do 
sono e alimentação adequada para evitar fadiga, que aumenta o 
risco de acidentes, além de frota nova, manutenção em dia, gestão 
dos pneus e regulagem de freios. 

BRASPRESS NEWS - O que a FETCEMG tem feito 
para prevenir e combater o roubo de veículos e cargas?

SÉRGIO PEDROSA - Conseguimos apoio para reativar a 
Delegacia Especializada de Repressão ao Furto, Roubo e Desvio 
de Cargas. Criamos também o setor de Segurança Patrimonial, 
contratamos especialista para apoiar e estimular os sindicatos 
e incentivar as empresas a adotar medidas de prevenção. Esse 
problema vem sendo enfrentado desde a década de 1990 pelo 
então presidente, Jesu Ignácio.

BRASPRESS NEWS - Como as empresas mineiras 
foram afetadas pela greve dos caminhoneiros em maio?

SÉRGIO PEDROSA - Foram muito afetadas, pois perderam 
faturamento naqueles 11 dias. Além disso, várias receberam 

multas, porque seus caminhões foram impedidos de circular. O 
valor das multas era calculado segundo o número de horas em 
que o caminhão ficava parado em determinada rodovia. Assim, o 
policial contava o tempo e aplicava multas de R$ 100 mil por hora, 
que somaram centenas de milhares de reais. Os advogados das 
entidades estão tentando cancelá-las. Em todo o Brasil, as multas 
somaram R$ 800 milhões. Os motoristas também ficaram vários 
dias longe de casa. Vale lembrar que os embarcadores não foram 
multados; só as transportadoras e os autônomos. 

BRASPRESS NEWS - Como os autônomos  
conseguiram parar o País inteiro?

SÉRGIO PEDROSA - Foi a greve geral do Whatsapp, e o 
motivo era convincente, pois o frete não cobria os aumentos 
diários no preço do diesel. 

BRASPRESS NEWS - O que é o Movimento Nova 381?
SÉRGIO PEDROSA - Criado em 2013, o movimento 

resultou da iniciativa da regional da FIEMG (Federação das 
Indústrias do Estado de Minas Gerais) no Vale do Aço para 
esclarecer a população, por meio de um portal informativo, 
sobre o projeto e os prejuízos econômicos decorrentes da falta de 
infraestrutura na BR-381, uma das principais rodovias que cortam 
o Estado. Entidades empresariais da indústria, do comércio, do 
agronegócio e dos transportes, bem como prefeituras e outros 
órgãos da sociedade, acompanham a evolução das obras de 
duplicação do trecho norte da rodovia, iniciadas em 2014 e com 
apenas um pequeno trecho concluído. O projeto inicial previa 
duplicar o trecho de Belo Horizonte a Governador Valadares, 
mas, como a parte final foi cancelada, os trabalhos terminam em 
Ipatinga. No Vale do Aço, onde ocorre a maior movimentação de 
veículos, acontecem acidentes diariamente. Trata-se de um trecho 
de 220 quilômetros cujo percurso leva cinco horas de carro e de 
sete a oito de caminhão. Além do excesso de aclives, curvas e 
declives, há um tráfego intenso de veículos em direção a Vitória 

Pedrosa trabalha para fortalecer o setor de transportes
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(ES). Recentemente. O ex-presidente Michel Temer anunciou 
cortes nesse empreendimento. Para tentar impedir essa decisão, 
entidades e empresários organizaram um movimento junto aos 
deputados, senadores e ministros.

BRASPRESS NEWS - E os resultados?
SÉRGIO PEDROSA - O Estado de Minas, onde estão os 

maiores trechos de rodovias federais do País, não tem recebido 
obras porque, quando o governo estadual é de um partido, o 
federal é oposição e vice-versa. O anel rodoviário da capital, 
construído há 30 anos, já está saturado em decorrência do 
exponencial crescimento da frota e pela falta de obras no Estado. 
Esperamos um alinhamento de partidos.

BRASPRESS NEWS - O que mudou no relacionamento 
das empresas com os autônomos depois das leis que 
regulamentaram os motoristas?

SÉRGIO PEDROSA - Seis anos já se passaram desde a Lei 
n.º 12.619. Diziam que não ia pegar, mas a lei quebrou paradigmas 
e reduziu os acidentes. As empresas e os embarcadores passaram 
a fazer planejamento operacional da logística, diminuindo o 
tempo de espera, carregamento, trânsito e descarga. Tudo isso 
beneficiou a sociedade, as empresas e a qualidade de vida dos 
motoristas, que passaram a ter os fins de semana com a família 
de forma programada. Outra consequência foi a redução dos 
serviços de lanternagem, porque o motorista menos cansado não 
danifica o veículo.

BRASPRESS NEWS - Para as empresas, o que 
mudou? 

SÉRGIO PEDROSA - Foram as ações trabalhistas que 
mais prejudicaram as empresas, em particular, as médias. 
Muitas fecharam as portas em 2012 depois da lei que 
regulamentou a jornada dos motoristas. Muitos advogados 
enxergaram nessa mudança uma oportunidade de acionar as 
empresas cobrando horas extras, férias e descanso semanal 
remunerado. Isso abalou as finanças das empresas, levando 
várias a encerrar as atividades. As mudanças na legislação 
trabalhista feitas pelo governo Temer, porém, colocaram um 
freio nisso. Para os empresários foi muito bom. 

BRASPRESS NEWS - Como a Federação está lidando 
com as divergências entre o SETCOM (Sindicato das 
Empresas do Centro-Oeste Mineiro) e os demais 
sindicatos nas negociações com os trabalhadores?

SÉRGIO PEDROSA - É uma questão que estamos perto de 
resolver. Houve uma dissidência no SETCEMG e esse sindicato, 
que reúne algumas das maiores empresas do setor localizadas 
em Contagem e Betim, foi reabilitado. O SETCOM (Sindicato das 
Empresas de Transporte de Cargas do Centro Oeste Mineiro) fez 
uma negociação separada da FETCEMG. Estamos conversando 
com a diretoria atual do SETCOM, no sentido de caminhar de 
forma alinhada com os demais sindicatos e com a Federação.

BRASPRESS NEWS - A mudança na CLT que 
eliminou a contribuição sindical prejudicou os 
sindicatos?

SÉRGIO PEDROSA - Sim, mas estamos buscando 
alternativas de receita. Desde que fui presidente do SETCEMG 
procurei receitas adicionais por reuniões de treinamento 
aos associados, como o Café com Palestra e os eventos da 
COMJOVEM (Comissão Nacional de Jovens Empresários 
e Executivos do Transporte Rodoviário de Cargas), que 
adicionam receita e estimulam a presença dos empresários 
nos eventos. Estamos fazendo happy hours com o patrocínio 
de fornecedores num círculo virtuoso a atrair mais empresários 
que não se conheciam e recursos para as entidades.

BRASPRESS NEWS - Como é a representatividade 
do setor no poder legislativo. O senhor tem pretensões 
políticas?

SÉRGIO PEDROSA - Temos em Minas quatro deputados 
que defendem o nosso setor. Eu não tenho pretensão nessa 
área; não é meu perfil.

BRASPRESS NEWS - O senhor se dedica mais à 
empresa?

SÉRGIO PEDROSA - Sou CEO da Transpedrosa desde 
2004, quando, com o apoio da Fundação Dom Cabral, meu pai 
fez a transição da administração familiar para uma governança 
corporativa em que só eu participo da gestão. Os demais cargos 
executivos estão com especialistas que trabalham no regime de 
metas e prestam contas ao Conselho de Administração, formado 
pelos demais sócios da família Pedrosa. A empresa, que opera 
para grandes clientes na área de combustíveis e produtos 
siderúrgicos, tem 24 filiais, sendo 11 fora do Estado, e dispõe de 
mais de 600 veículos próprios/agregados e 630 colaboradores.

“Temos estimulado as empresas associadas às boas práticas, treinamentos 
e premiações”, disse Pedrosa 
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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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EXPANSÃOEXPANSÃO

A Braspress ampliou as operações 
e está atuando no mercado 
interno da Argentina desde o 

final do ano passado, com as unidades 
de Buenos Aires, Córdoba e Rosário.

A Companhia já atua no transporte 
internacional entre o Brasil e a 
Argentina, bem como o Paraguai, 
nos dois sentidos, desde agosto 
de 2016, quando ultrapassou as 
fronteiras e encarou novos desafios. 
Mais recentemente, também passou 
a realizar operações no Uruguai e 
no Chile, nos dois sentidos.

Braspress inicia
operações
na Argentina
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Braspress chegou à Argentina em 
outubro passado
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EXPANSÃOEXPANSÃO

Com o mesmo pioneirismo, garra e perseverança de sempre, a alta gestão 
da Companhia está conhecendo em detalhes o mercado de transporte 
argentino, especificamente nessas três regiões metropolitanas.

Segundo Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress, foram 
realizados investimentos de US$ 4,1 milhões com a nova operação 
para custear a implantação das três filiais e também a capacitação dos 
colaboradores, sistemas e frota.

“É com grande prazer que comunico esta ampliação de atividades no 
mercado interno da Argentina, uma das maiores economias da América 
Latina, que tem abundantes recursos naturais de energia e agricultura, 
é líder em produção de alimentos em indústrias de grande escala e 
conta com um povo trabalhador e esforçado como o brasileiro”, afirmou 
Urubatan Helou.

BRASPRESS NEWS12
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A quebra de fronteiras gerou grande expansão e, como consequência, 
criou novos hábitos de negócios. O fenômeno da globalização criou 
pontos em comum nas vertentes econômica, sociocultural e política, 
tornando o mundo interligado, uma verdadeira aldeia global.

“Daí a necessidade de expandirmos as operações para o 
mercado interno da Argentina, aproveitando nossa proximidade 
geográfica com o Mercosul”, acrescentou o Diretor Presidente da 
Organização, mencionando que o prazo de entrega nessas cidades 
é de 24 horas.
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Matriz da Braspress Argentina 
em Buenos Aires
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EXPANSÃO

Antes do início das operações, os 
colaboradores estiveram reunidos 
com Urubatan Helou para alinhar as 
estratégias da Companhia. Na ocasião, 
em 4 de setembro passado, em Buenos 
Aires, também estiveram presentes na 
reunião Giuseppe Coimbra (Diretor 
Administrativo-Financeiro), Giuseppe 
Lumare Júnior (Diretor Comercial), 
Arivaldo Barbosa (CEO da Braspress 
Argentina), Miguel A. Lagunas (Gerente) 
e Rosangela Palmeira (Gerente também 
da Braspress Transportes Internacional).

As três filiais iniciaram as 
atividades com 52 colaboradores 
e perspectiva de ampliação assim 
que os negócios forem evoluindo. 
“Esperamos conhecer esse mercado 
em breve e registrar crescimento 
dentro de 12 meses de atuação, 
para, então, inaugurarmos outras 
unidades”, finalizou Urubatan Helou. 
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Filial de Rosário na província de 
Santa Fé
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Buenos Aires

Córdoba
Rosário

Santa
Fé

BRASPRESS NEWS 15



BRASPRESS NEWS

EXPANSÃO

A matriz em Buenos Aires dispõe de 
3.600 m² de área total, 2.200 m² de 
área construída, 11 docas e 500 m² de 
terminal. Atende às cidades de Buenos 
Aires, Almirante Brown, Avellaneda, 
Berazategui, Esteban Echeverria, 
Ezeiza, Florencio Varela, General San 
Martin, Hurlingham, Ituzaingó, José 
Carlos Paz, La Matanza, Lanus, Lomas 
de Zamora, Malvinas Argentinas, 
Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San 
Fernando, San Isidro, San Miguel, 
Tigre, Três de Febrero e Vicente López.

Já a filial de Córdoba dispõe de 
2.500 m² de área total, 1.700 m² de 
área construída, 8 docas e 1.500 m² 
de terminal, que atende às cidades de 
Córdoba, Coronel Olmedo, Cosquín, 
Guiñazú, La Calera, Malagueño, 
Malvinas Argentinas, Rio Segundo, 
Villa Carlos Paz, Villa Esquiú e Yoccina.

A filial de Rosário dispõe de 3.600 
m² de área total, 1.200 m² de área 
construída, 8 docas e 900 m² de 
terminal, que atende às cidades de 
Rosário, Alvear, Capitán Bermúdez, 
Fray Luis Beltrán, Funes, Granadero 
Baigorria, Pérez, Puerto General San 
Martín, Roldán, San Lorenzo, Soldini e 
Villa Gobernador Gálvez.

Seguem os endereços:
 
BUENOS AIRES: John William 

Cooke, 3.255 – 1437 – CABA. Telefone: 
11 4918-0333

CÓRDOBA: Colectora Norte A. 
Tosco Y Spilimbergo, s/n – 5022 – Los 
Bulevares. Telefone: 351 589 8181.

ROSÁRIO: Ruta Provincial 22 – S – 
km 3,6 – 2126 – Alvear. Telefone: 0341 
317 4595

Unidades 
estratégicas
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Filial de Córdoba atende a segunda 
maior cidade da Argentina
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EXPANSÃOEXPANSÃO

A Braspress Argentina atua com frota própria e possui veículos 
específicos para coletas e entregas

Urubatan Helou, Diretor Presidente, ao centro, acompanhado 
de colaboradores, Gestores e demais membros da Diretoria 

Urubatan Helou, Diretor Presidente, e Rosângela Palmeira, General 
Manager Comex da Braspress Transportes Internacional 

Urubatan Helou e Miguel A. Lagunas, Gerente 
da Braspress Transportes Internacional 
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Da esquerda para a direita: Urubatan Helou, Diretor Presidente; Giuseppe Coimbra, 
Diretor Administrativo-Financeiro, e Giuseppe Lumare Júnior, Diretor Comercial 

Giuseppe Lumare Júnior, à direita, falando aos participantes 
da Convenção de Vendas, em Buenos Aires 

Da esquerda para a direita: Carla Natalia Vaccaria Puentes; Ugo Vaccaria Bottazzi, do Uruguai; Urubatan Helou, Diretor 
Presidente da Braspress; Oscar Gonzalez, do Paraguai; Rosângela Palmeira, General Manager Comex da Braspress 
Transportes Internacional

Milton Petri, Diretor Vice-Presidente; Urubatan Helou, Diretor Presidente; María Cecilia Miquel Gilmore, 
do Chile, e Rosângela Palmeira, General Manager Comex da Braspress Transportes Internacional
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HOMENAGEM

Urubatan Helou recebe
homenagem do SETCARCE

Tayguara Helou, Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios da Braspress, à direita, e Clóvis Nogueira Bezerra, presidente do SETCARCE 
(Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Ceará), à esquerda

U 
rubatan Helou, Diretor Presidente da 
Braspress, recebeu uma homenagem 
do SETCARCE (Sindicato das Empresas 

de Transporte de Cargas do Ceará): o Troféu 
Otacílio Correia. Tayguara Helou, Diretor de 
Desenvolvimento e Novos Negócios da Braspress e 
Presidente do Sindicato da Empresas de Transporte 
de Cargas de São Paulo e Região (SETCESP), 
representou seu pai, Urubatan Helou, na cerimônia 
de entrega, em 28 de novembro passado. 

Em discurso, Tayguara Helou falou sobre a 
oportunidade de representar o homenageado em 
cerimônia organizada por uma importante entidade 

classe: “Tenho aqui a missão de representar uma 
pessoa que fez muito, obviamente, pelos nossos 
negócios, pela nossa gente, e também pelo Brasil 
e pelo TRC (Transporte Rodoviário de Cargas). É 
realmente uma honra estar aqui representando 
meu pai, recebendo este troféu”, declarou. 

O Troféu Otacílio Correia tem o objetivo de 
homenagear personalidades que contribuem para a 
valorização da atividade do Transporte Rodoviário 
de Cargas no Brasil e, em especial, no Estado do 
Ceará. A honraria tem o nome de Luiz Otacílio 
Correia (1917-2002), importante empresário e 
líder político que marcou história ao retomar as 
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Roberta Abreu, Vendedora da filial de Fortaleza (CE); Dayana Diniz, Supervisora Comercial da filial de Fortaleza (CE); Simone Gerardi, 
Gerente Regional do Ceará, Piauí e Maranhão; Tayguara Helou, Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios; Janaína Gomes, Vendedora da 
filial de Fortaleza (CE), e Marcio Caetano, Gerente da filial de Juazeiro do Norte (CE)

atividades do Sindicato, tornando-se o primeiro 
presidente após a reativação da entidade, em 1975. 

O evento contou com as presenças de Clóvis 
Nogueira Bezerra, Presidente do SETCARCE, 
e de Francisco Pelucio, Diretor Financeiro 
da NTC&Logística (Associação Nacional 
do Transporte de Cargas e Logística), que 
representou o Presidente José Helio Fernandes, 
além de empresários e autoridades locais que 
prestigiaram a cerimônia.

Tayguara Helou encerrou o discurso citando 
um dos maiores lemas de Urubatan Helou, o 
homenageado: “Quero agradecer em nome do 
meu pai a entrega deste prêmio e aproveitar a 
oportunidade para reproduzir uma palavra de 
reflexão e otimismo sempre citada por ele: os três 
pilares de sustentação da vida são fé, trabalho 
e família. Com esses elementos não há desafios 
ou problemas que não possam ser superados”, 
finalizou Tayguara Helou.
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QUALIDADE

Braspress realiza o
1.º Workshop da Qualidade 

Urubatan Helou, Diretor Presidente, falou sobre a importância da qualidade

A Braspress realizou o Primeiro Workshop da 
Qualidade no auditório da Matriz, que fica 
no Planeta Azul, em Guarulhos (SP). Uma 

realização do Comitê de Qualidade Braspress, o evento 
ocorreu em parceria com a consultoria de gestão 
empresarial Falconi, no dia 10 de agosto passado. 
Entre os presentes estavam Urubatan Helou, Diretor 
Presidente, e os demais Diretores da Companhia, bem 
como 21 Gerentes de filiais. 

Urubatan Helou foi o responsável pela abertura do 
1.º Workshop da Qualidade. Ele falou sobre a motivação 
em colocar a qualidade como a maior prioridade e as 
estratégias da Companhia para concretizar esse ideal de 
maneira efetiva. 

“É importante que todos saibam como nós chegamos 
até aqui. Cerca de 50% das cargas transportadas são de 
confecções e 12% de calçados. Não enfrentamos grandes 
dificuldades, pois temos ciência de como transportar 
esse tipo de mercadoria há 41 anos. Tangidos pela crise 
financeira, investimos em novos negócios. Criamos o 
Personnalité, a Braspress Internacional, o transporte 
Internordeste e a divisão Farma. 

Ao entrar no transporte de fármacos, percebemos que 
os padrões eram mais elevados e exigiam conhecimento 
específico. Chamei Daniela Teixeira, Gerente de Farma, e 
falei: ‘Vamos criar um Comitê de Qualidade subordinado 
ao Diretor de Operações, Luiz Carlos Lopes, e nivelar 
por cima o padrão de qualidade de todo o transporte da 
Braspress’”, explicou Urubatan Helou.

O Comitê de Qualidade, grupo interdisciplinar 
implantado no final de 2017, tem como missão 
colocar os processos operacionais da Companhia em 
conformidade com as normas e os padrões exigidos 
para o transporte de produtos fármacos, bem como 
uniformizar os processos para garantir excelência e 
qualidade dos serviços como um todo.

Através da implantação do SGQB (Sistema de Gestão 
da Qualidade Braspress), a Organização receberá a 
certificação CT Farma da NTC & Logística (Associação 
Nacional do Transporte de Carga e Logística). O 
próximo passo para a manutenção desse status foi a 
organização do Workshop da Qualidade, com o objetivo 
de multiplicar as orientações formuladas pelo Comitê 
de Qualidade e pela consultoria Falconi.
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Etiquetamento das cargas

Multiplicação do conhecimento

Dentro desse complexo e desafiador universo do 
transporte de produtos fármacos, a Gerente Daniela 
Teixeira orientou o grupo a respeito dos seguintes assuntos: 
etiquetamento das cargas, que seguem um padrão específico; 
paletização de volumes, que é a técnica de dispor caixas 
sobre um palete para transformá-las em um único volume; e 
boas práticas de carregamento e transporte de encomendas.

Com rico material visual, o Comitê de Qualidade e a 
consultoria Falconi conseguiram ilustrar as técnicas mais 
eficientes para prevenir avarias, que geram prejuízos a 
toda a cadeia envolvida. O conteúdo do workshop enfatizou 
ainda a importância da simbologia de produtos frágeis ou 
perigosos, que levam imagens impressas nas caixas para 
orientar o colaborador sobre seu conteúdo, de modo a 
garantir segurança desde o manuseio até a entrega. 

O cronograma do workshop reservou um espaço para 
perguntas e debates entre as palestras, que enriqueceram 
ainda mais o conteúdo e proporcionaram maior 
compreensão sobre o tema. Com a participação de todos 
os Gerentes, o debate foi um momento de alinhamento 
de ideias e de sugestões para melhor aproveitamento das 
orientações propostas no evento.

Guilherme de Faria Martins, da consultoria Falconi, 
explicou a metodologia desenvolvida pela empresa para 
padronizar processos, prevenir avarias e reduzir despesas 

Na sequência, Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações, 
enfatizou a necessidade de tornar padrão todos os procedimentos 
propagados no workshop: “Este modelo vai dar sustentação 
e multiplicar conhecimento nas bases da empresa com as 
instruções de trabalho que foram escritas, revisadas e validadas 
por todos os interlocutores da própria operação e da Falconi.

Trata-se de um modelo sequencial que vai dar 
sustentabilidade ao trabalho. Na verdade, não estamos 
tentando ensinar; o que estamos tentando fazer é dar o 
caminho das ferramentas do dia a dia para que o profissional 
da operação possa desenvolver um bom trabalho no sentido 
de ‘gestão de rotina’ e transformar esses procedimentos em 
padrão nas filiais pelo Brasil afora”, afirmou Luiz Carlos Lopes. 

Para fundamentar bem os conceitos de produção, o 
workshop começou com uma breve definição de qualidade 
e um pequeno histórico. A qualidade de um produto ou 
serviço pode ser mensurada quando atende às necessidades 
do cliente de forma agradável e eficiente. Os padrões de 
qualidade foram instituídos desde a Antiguidade por 

necessárias no processo de coleta e entrega de mercadorias. 
O treinamento teve foco na chamada cadeia primária, que 
corresponde aos processos de coleta, exportação, importação 
e distribuição de encomendas.

Carina Prates, Gerente de Tecnologia e integrante do 
Comitê de Qualidade, encerrou o workshop mostrando os 
esforços do Departamento de Tecnologia da Informação 
para tornar a operação ainda mais ágil e eficiente, pelo 
desenvolvimento e pela manutenção de softwares e outros 
serviços de telecomunicações.

meio da Matemática e da Geometria, para aplicação em 
construções históricas, por exemplo.

Dando continuidade ao workshop, Daniela Teixeira, 
Gerente de Farma e Coordenadora do Comitê de Qualidade, 
trouxe informações sobre o mercado de produtos fármacos 
(que cresce independentemente da recessão), os principais 
destinatários e as melhores práticas operacionais para esse 
e outros tipos de produtos.

“Produtos fármacos são aqueles que estão sob controle 
da Vigilância Sanitária, como medicamentos, insumos para 
farmácias de manipulação, produtos para diagnósticos, 
cosméticos e alimentos (suplementos e vitaminas), assim 
classificados pelos órgãos regulatórios.

Os destinatários, os mais diversos, exigem o mesmo 
padrão de controle e qualidade: farmácias e pequenas 
lojas de varejo; hospitais (porque além de medicamentos, 
transportamos material hospitalar); clínicas e centros de 
pesquisa, bem como órgãos públicos das esferas municipal, 
estadual e federal”, declarou Daniela Teixeira. 

Daniela Teixeira, Gerente de Farma, orientou os participantes



BRASPRESS NEWS

COMEMORAÇÃO

Braspress comemora
O DIA DO MOTORISTA

A Braspress comemorou uma importante data 
para o segmento do TRC (Transporte Rodoviário 
de Cargas) em 25 de julho passado: o Dia do 

Motorista, que não poderia passar em branco, pois, 
nas palavras de Urubatan Helou, Diretor Presidente da 
Braspress, “o Motorista é o principal profissional de uma 
empresa de transportes e ícone do setor”. 

Como tradicionalmente acontece, os Motoristas da 
Braspress se reuniram para celebrar a data recebendo da 
Diretoria uma mensagem de motivação e reflexão sobre a 
importância da atividade no cenário nacional, bem como os 
esforços realizados em investimentos e ações preventivas 
nos últimos anos. 

O Dia do Motorista foi comemorado pelos colaboradores 
da Aeropress, divisão rodoaérea, e das filiais de Araçatuba 
(SP); Araraquara (SP); Bauru (SP); Blumenau (SC); 
Brasília (DF); Campo Grande (MS); CAOB (Centro de 
Apoio Operacional Braspress) Barueri e Santo Amaro; 
Curitiba (PR); Franca (SP); Goiânia (GO); Itajaí (SC); 
Jaraguá do Sul (SC); Joinville (SC); Novo Hamburgo (RS); 
Piracicaba (SP); Porto Alegre (RS); Recife (PE); Ribeirão 
Preto (SP); Rio de Janeiro (RJ); São José do Rio Preto 
(SP); São José dos Campos (SP); São Paulo (SP); Sorocaba 
(SP); Uberlândia (MG), e Vitória (ES).

Urubatan Helou falou aos Motoristas no dia 21 de 
julho passado durante a tradicional feijoada com esses 

profissionais. “Eu vou falar aos filhos de Motoristas, às 
esposas de Motoristas e a toda a sociedade: sabe aquele 
remédio que você comprou na farmácia para o seu filho 
ou filha? Sabe aquele alimento que você comprou no 
supermercado para sua família? Sabe essa roupa que você 
está vestindo? Foi um Motorista quem transportou. 

A mercadoria não chegou lá por osmose. Quem 
transportou não foi o vento. Foram vocês, Motoristas da 
Braspress. É fundamental que todos saibam a importância 
que vocês, Motoristas, têm – não apenas para a Braspress, 
mas para o País como um todo. O que nós precisamos fazer 
é valorizar verdadeiramente os Motoristas, porque são 
eles que abastecem as famílias brasileiras. Por isso, nossas 
relações estão interligadas; somos uma única família.

Além de competentes, vocês trabalham em 
um regime de alta periculosidade, mas, com a 
ajuda da equipe de Gerenciamento de Riscos, seus 
procedimentos e sua tecnologia, oferecemos qualidade 
de vida e segurança nas estradas. 

Trouxemos a Telemetria, que melhorou a performance 
dos nossos profissionais e tem sido usada na avaliação 
para premiar os Motoristas. O Simulador de Direção 
também tem capacitado os Motoristas nesse aspecto da 
condução e, recentemente, a instalação do Sonômetro vem 
dar apoio ao condutor na saúde do sono e na prevenção de 
acidentes”, finalizou ele.

Luiz Calos Lopes, Diretor de Operações; Raphael Augusto, Gerente da filial 
de São Paulo (SP), e Ariovaldo Minhoto, Gerente Nacional de Operações, 
estiveram na homenagem aos Motoristas de São Paulo (SP)
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Profissionais do volante de Porto Alegre (RS) e o Gerente 
Regional do Rio Grande do Sul Cezar Fritsch, ao centro

Cesar Augusto Tidei, Gerente Regional de Bauru e Araçatuba (SP), registrou a 
data com os Motoristas na fachada da filial de Bauru (SP)

A comemoração dos Motorista de Curitiba (PR) foi ao lado do Gerente 
Regional, Wanderley Costa, e do Gerente da filial, Valdemir Almeida
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COMEMORAÇÃO

O dia do Motorista também foi comemorado em Jaraguá do Sul (SC) 
com o Gerente Alfredo Machado

Os Motoristas do CAOB (Centro de Apoio Operacional Braspress) de 
Barueri (SP) e o Gerente Raimundo Ferreira Matos, à direita

Em Itajaí (SC), a data também foi 
lembrada entre os colaboradores

Motoristas da filial de Franca (SP) carregam 
orgulhosos a faixa da comemoração
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Oito Motoristas da Aeropress, divisão rodoaérea da Braspress, receberam a homenagem do 
Superintendente, Jacinto Júnior, à direita, e do Gerente Operacional, Rodine Oliveira, à esquerda

O time de Motoristas de Novo Hamburgo (RS) com a Gerente Líria Taufe

Motoristas da filial de Joinville (SC) acompanhados 
da Gerente Adriana Gonzalez

Os Motoristas de Araçatuba (SP) comemoraram 
a data ao lado do Gerente Thiago Tidei
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COMEMORAÇÃO

28

Cinco Motoristas da filial de Blumenau (SC) 
comemoraram com o Gerente Renato Gerardi

Motoristas da filial de Araraquara (SP) acompanhados do Gerente 
Antonio Eduardo Nunes, ao centro

Os Motoristas da filial de Brasília (DF) celebraram a 
data com a Gerente Edilene Ribeiro, à esquerda

Motoristas da filial de Piracicaba (SP) com o 
Gerente Gilberto Marassi



BRASPRESS NEWS



BRASPRESS NEWS

PRÊMIOS

A Braspress recebeu o prêmio Top do Transporte 
na categoria Preferência Nacional. Pela 
terceira vez (sendo a segunda consecutiva), 

a Organização conquistou o certificado na mais disputada 
categoria da premiação. O evento que celebrou os maiores 
nomes do Transporte Rodoviário de Cargas do País aconteceu 
no Palácio dos Transportes, em São Paulo (SP), no dia 18 de 
outubro passado.

O Top do Transporte, o maior prêmio do setor, chegou 
à sua 12.ª edição coroando as transportadoras mais bem 
avaliadas em uma pesquisa altamente segura e criteriosa 
realizada entre os principais embarcadores de peças e 
acessórios automotivos, brinquedos, calçados, papel e 
celulose e têxteis, entre outros produtos.

Pelo segundo ano consecutivo, a Braspress recebeu o 
prêmio na categoria Preferência Nacional com base nas 

notas atribuídas por embarcadores na pesquisa. Muito feliz, 
Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress, recebeu a 
homenagem. 

“Quero agradecer a todos os companheiros aqui presentes 
e também à nossa Diretoria, aqui representada pelo Petri, 
meu amigo de 50 anos; Pepe; Urubatan Junior; Luiz Carlos; 
Juliana Petri; Daniela; Rosângela; Fernanda e Jacinto. 

Parabéns a vocês. Este reconhecimento não é fruto 
do nada. São 99 filiais distribuídas em todo o território 
nacional, com cobertura de 95% da última milha. São 6 
mil colaboradores. Nenhuma das pessoas citadas aqui 
trabalha menos de 15, 16 horas por dia. É o sentimento de 
inconformismo que existe nessas pessoas de não se curvar 
à crise. Nós estamos em um país em que dá para fazer as 
coisas bem feitas, com respeito, independentemente de todas 
as dificuldades que possam estar à nossa frente”.

Braspress é tricampeã do
Top do Transporte

Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress, e Valéria Lima A. Namur, Sócia-Diretora da revista Logweb
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Ele prosseguiu: “Em 2015, entramos em uma grave recessão. 
Nada pior para deixar o campo de trabalho mais hostil. O que 
fazer? Perecer? Desistir? Trabalhar! Não estamos aqui só 
para receber este prêmio ou para ensinar. Na verdade, uma 
parte fundamental dessa outorga devo a todos vocês, nossos 
concorrentes, que nos motivam todos os dias. Vocês nos motivam 
a cada dia, sim. Vocês geram nos nossos 6 mil colaboradores 
espalhados pelo País a expectativa de fazer sempre o melhor. 
Porque é assim que nós vivemos: construímos a cada dia, tijolo 
por tijolo, o nosso negócio.

Existem 161 mil transportadores cadastrados na Agência 
Nacional de Transportes Terrestres. Do cadastro nacional, 
viemos para as 1.200 citadas neste prêmio. Das 1.200, chegamos 
às 72 empresas certificadas em umas das atividades mais 
pulverizadas do Brasil, onde nós vivemos em um regime de livre 
concorrência determinado pelo mercado.

Quem é o mercado? Somos nós! Nós fazemos o mercado! 
Por que os nossos fretes estão baratos? Por que os nossos fretes 
estão baixos? Porque, efetivamente, somos nós que fazemos 
isso. Não é porque o embarcador me impõe condições. Ele 
não impõe condição nenhuma; nós aceitamos as condições do 
embarcador. E aceitamos também porque estamos em uma 
atividade extremamente pulverizada e que não precisa da tutela 
do governo para editar uma tabela de frete mínimo.

Outro dia um cliente foi nos visitar no Planeta Azul e me 
perguntou: ‘Urubatan, qual é o segredo desse desenvolvimento 
tão rápido de vocês?’. A empresa foi fundada por mim e pelo 
Petri em 1.º de julho de 1977. Portanto, lá se vão 42 anos errando 
muito, acertando um pouco e cometendo erros todos os dias. 
Como nós não somos sábios e não aprendemos com os erros 
dos outros, nós aprendemos com nossos próprios erros e hoje 
conseguimos errar menos”.

O Diretor Presidente ainda exaltou o trabalho e o 
compromisso dos colaboradores espalhados por todo o Brasil: 
“Somos uma empresa com 99 filiais, mais de 2 mil unidades 
de veículos na nossa frota, temos tecnologia e automação, 
mas nosso maior patrimônio reside na nossa gente. Nosso 
principal patrimônio reside nas pessoas que fazem a Braspress, 
e o principal patrimônio de todas as empresas aqui presentes 
também reside em seus profissionais. Gente sofrida, humilde, 
mas comprometida com o nosso negócio, comprometida com a 
logística do País, comprometida com o direito de fazer com que 
as pessoas possam ter a expectativa de receber a sua produção e 
seu produto.

Costumo dizer que nós somos uma fábrica de desejos, 
porque as pessoas desejam receber aquele produto que o 
embarcador colocou nas nossas mãos. Nós não ensinamos nada, 
só aprendemos com a concorrência. Porém, o que gostaríamos de 
fazer é inspirar, servir de inspiração para uma nova geração que 

está por vir no nosso transporte.
Que essa nova geração possa receber um transporte rodoviário 

melhor do que aquele que nós pegamos e, seguramente, que 
possa entregar às gerações futuras uma atividade econômica 
melhor do que esta que entregamos a eles. 

Isso é desenvolvimento humano, é desenvolvimento do 
País – e oxalá, a partir do dia 1.º de janeiro, possamos trocar a 
ideologia que estava norteando este país e assim consagrar os 
principais polos de desenvolvimento: o empreendedorismo, o 
empresariado, a produção, e não a especulação, a corrupção nem 
a evasão de divisas.

Acho que é isso o que todos nós esperamos. Muito obrigado! 
Nós estamos muito felizes. Há quatro anos ganhamos este mesmo 
prêmio. Ficamos em segundo lugar nos dois anos seguintes. No 
ano passado, tivemos a honra, a alegria e o privilégio de dividir o 
prêmio com a TNT, uma organização de cunho global, com quem 
temos a honra de dividir este mercado.

Hoje nós vencemos novamente, indicados pela pesquisa, que 
é feita com os nossos clientes – o motivo da nossa vida, o motivo 
da nossa existência. Nós queremos agradecer aos nossos clientes 
e dividir este momento com todos os nossos funcionários. Muito 
obrigado!”, finalizou Urubatan Helou.

O prêmio Top do Transporte ainda certificou a Aeropress, 
divisão rodoaérea da Braspress, como a melhor empresa na 
categoria com base na pesquisa nacional entre embarcadores de 
cargas. Jacinto Júnior, Superintendente da Divisão, representou 
a Organização na entrega do prêmio. Em seu discurso, ele 
agradeceu à Diretoria pela confiança no trabalho da equipe e 
parabenizou a todos os colaboradores.

Jacinto Júnior, Superintendente da Aeropress, em 18 de outubro passado 
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Braspress é tricampeã do prêmio
Época Negócios 360º

A Braspress recebeu o prêmio Época Negócios 
360º pela terceira vez consecutiva em 
cerimônia realizada no dia 24 de outubro 

passado. Urubatan Helou, Diretor Presidente da 
Companhia, compareceu à entrega do prêmio ao lado 
de Milton Petri, Diretor Vice-Presidente, e Giuseppe 
Coimbra, Diretor Administrativo-Financeiro. O 
evento, que celebrou o desempenho das maiores 
empresas do País, aconteceu na Estação das Artes, 
em São Paulo (SP), e contou com a presença de 
líderes empresariais e autoridades.

Sobre o prêmio, Urubatan Helou declarou: “É 
uma noite de grande alegria para a Braspress, pois 
pelo terceiro ano consecutivo recebemos a premiação 
360º da revista Época Negócios, que premia as 
melhores empresas do País, e estamos entre elas! 
A Braspress é tricampeã na área de Transportes no 
Brasil. Aproveito para agradecer e dividir este prêmio 
com toda família Braspress”, destacou.

A premiação Época Negócios 360º avalia a atuação 

A Braspress, empresa líder do transporte 
de encomendas, recebeu o Prêmio 
Parcerias para a Excelência do Laboratório 

farmacêutico Aché, que homenageia as melhores 
empresas fornecedoras e prestadoras de serviços nos 
últimos 12 meses. A Companhia ganhou o prêmio na 
categoria Excelência em Transporte e Logística, em 22 de 
novembro passado. 

Giuseppe Lumare Júnior, Diretor Comercial, 
representou Urubatan Helou, Diretor Presidente, na 
cerimônia de entrega do prêmio. Em vídeo transmitido no 
evento, o Diretor Presidente falou sobre os investimentos 
em tecnologia que garantem qualidade e segurança na 
prestação de serviços: “A Braspress tem tratado o assunto 
da segurança e do roubo de cargas com tecnologia. Nosso 
Departamento de Gerenciamento de Riscos atua de forma 
a garantir total ausência de incidentes no transporte de 
produtos do Aché”, declarou ele.

das maiores empresas brasileiras nas seguintes 
áreas: Sustentabilidade, Desempenho Financeiro, 
Governança, Inovação e Gestão de Pessoas. O 
troféu oferecido pela publicação da Editora Globo é 
uma parceria com Fundação Dom Cabral, uma das 
maiores escolas de negócios do Brasil e responsável 
pela metodologia de avaliação das empresas.

Urubatan Helou e Sandra Boccia, Diretora de Redação da revista 
Época Negócios
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Giuseppe Lumare Júnior, Diretor Comercial da Braspress, e Adriano 
Alvim, Diretor de Operações do Laboratório Aché

Braspress recebe prêmio
do laboratório Aché
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Braspress recebe homenagem do Sindicato das 
Empresas de Transporte de Cargas do Triângulo Mineiro

A Braspress recebeu o prêmio Mérito Empresarial 
do Transporte 2018 do SETTRIM (Sindicato 
das Empresas de Transporte de Cargas do 

Triângulo Mineiro) no dia 6 de dezembro passado, na 
cidade de Uberlândia (MG), na solenidade de posse da 
nova Diretoria da entidade, presidida por Abud Cecílio 
Domingos.

A Companhia foi representada por Tayguara Helou, 
Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios, que 
recebeu a homenagem.

Na ocasião, a entidade também comemorou 30 anos de 
atividades. Por isso, fez uma homenagem às empresas que 
contribuíram para o desenvolvimento do TRC (Transporte 
Rodoviário de Cargas) na região, como a Braspress.

Tanto é que, na placa outorgada, constam os seguintes 
dizeres: “Braspress – A sua crença em dias melhores nos 
inspira. A logística brasileira orgulha-se de tê-la como 
parceira no transporte de cargas”, o que comprovou todo o 
esforço e empreendedorismo realizado por Urubatan Helou, 
fundador e Diretor Presidente, bem como de Milton Petri , 
cofundador e Diretor Vice-Presidente, ao lado dos demais 

Diretores nesses 41 anos de atividades da Organização.
Natural de Uberlândia, Urubatan Helou saiu da 

cidade bem jovem para fundar a Braspress em São Paulo, 
em 1977, mas nunca deixou de prestigiar a cidade natal.

Tayguara Helou agradeceu a homenagem: “É uma honra 
receber mais este prêmio neste ano de muitas glórias para a 
Companhia, mas vivemos num clima de superação, pois, como 
costumamos dizer e ouvir, ‘nada é tão bom que não possa ser 
melhorado a cada dia, sempre respeitando os três pilares de 
sustentação da vida: fé, trabalho e família”, finalizou.

Tayguara Helou, Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios da 
Braspress, e Abud Cecílio Domingos, Presidente do SETTRIM (Sindi-
cato das Empresas de Transporte de Cargas do Triângulo Mineiro)

Braspress é pentacampeã do prêmio 
Mérito Lojista da FCDL-RS

P elo quinto ano consecutivo, a Braspress recebeu 
o prêmio Mérito Lojista da FCDL-RS (Federação 
das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande 

do Sul), no dia 13 de dezembro passado em Porto Alegre.
Giuseppe Lumare Júnior, Diretor Comercial da 

Braspress, representou a Companhia na 30ª edição do 
prêmio, que reconheceu e valorizou as empresas que se 
destacaram no seu setor durante o ano, promovendo 
desenvolvimento econômico e social.

Segundo o Diretor Comercial, obter esse 
reconhecimento é muito importante, pois mostra 
que a estratégia adotada pela Organização está 
dando certo.

“Recebemos o prêmio Mérito Lojista pelo quinto 
ano consecutivo, o que comprova que nossos clientes 
estão reconhecendo os constantes esforços que temos 
feito para aprimorarmos nossos serviços, sem falar em 
nossos constantes investimentos adotados, mesmo em 
períodos de crise”, acrescentou ele.

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

Também estiveram presentes ao evento Cezar 
Fritsch, Gerente Regional no Rio Grande do Sul, e 
Líria Taufe, Gerente de Novo Hamburgo.Cezar Fritsch, Gerente Regional 

do Rio Grande do Sul, e Giuseppe 
Lumare Júnior, Diretor Comercial
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Braspress recebe prêmio
Top Trans 2018

Braspress recebe prêmio
Top of Mind 2018

A Braspress recebeu o prêmio Top of Mind do 
Transporte 2018 na categoria “Transportadora”, em 
evento realizado no dia 21 de fevereiro passado. A 

premiação oferecida pela revista Transpodata aconteceu em São 
Paulo (SP) e contou com as presenças de Urubatan Helou, Diretor 
Presidente; Milton Petri, Diretor Vice-Presidente; Giuseppe Lumare 
Júnior, Diretor Comercial, e Denise de Paiva, Gerente Nacional de 
Marketing e Comunicação. 

Na ocasião da entrega, Urubatan Helou agradeceu à organização 
e estendeu a conquista aos colaboradores da Braspress: “Quero dizer 
que não é apenas uma alegria receber esta láurea, mas, sobretudo, é 
um orgulho muito grande. Sem falsa modéstia nós deveríamos ter 
ganhado o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto lugar porque 
isso faz jus ao trabalho de uma turma de 9 mil pessoas.  

Eu faço questão de repetir que nós somos uma turma, nós não 
somos uma equipe. Equipe você troca, de família e de turma não se 
troca. Somos uma turma de 9 mil pessoas onde eu sou apenas a parte 
visível desse iceberg. São 9 mil pessoas, entre diretos e indiretos, em 
99 centros de distribuição em todo o País, com uma frota de 2.100 
veículos com idade média de quatro anos. É a idade média mais 
jovem do mundo em um País cuja a idade média da frota é de19 anos. 

Eu quero dizer que nós vamos dividir essa láurea, centímetro 
por centímetro, com os nossos 9 mil colaboradores distribuídos 
no Brasil inteiro, que fazem 1.200.000 entregas por mês em todo 

território nacional. Hoje nós somos uma empresa digital, nos 
comunicando com o nosso mercado por todas as vias eletrônicas 
e digitais. Estamos trabalhando para que a logística brasileira seja 
orgulho para todo o País e todo continente sulamericano. Muito 
obrigado”, declarou Urubatan Helou em discurso. 

O prêmio Top of Mind do Transporte foi oferecido às empresas 
mais citadas, em 18 categorias diferentes, em pesquisada realizada 
com transportadores, empresários, embarcadores e profissionais do 
setor de transporte entre os meses de outubro e dezembro passados. 
Urubatan Helou recebeu o prêmio das mãos de Roberto Leoncini, 
Vice-Presidente de Vendas e Marketing Caminhões e Ônibus da 
Mercedes-Benz do Brasil. 

Carla Gomes, Gerente Regional do Triângulo Mineiro, e José Vitorino 
Borges, Diretor da Supporte

A Braspress conquistou o primeiro lugar no Top 
Trans 2018 pela excelência de seus serviços de 
logística à Supporte Full Commerce, no segmento 

fracionado. A premiação ocorreu no dia 18 de janeiro passado, 
em São Paulo (SP).

Carla Gomes, Gerente Regional do Triângulo Mineiro, 
representou a Companhia ao receber a premiação das mãos 
de José Vitorino Borges, Diretor da Supporte.

Sobre a conquista do prêmio, a Gerente declarou: “Em nome 
do nosso Diretor Presidente, Sr. Urubatan Helou, quero agradecer 
pelo reconhecimento dos serviços oferecidos pela Companhia e dos 
diferenciais empregados em nossos processos. Esta premiação vem 
para coroar os esforços de mais de 6 mil colaboradores em 99 filiais 
Brasil afora, que transportam com excelência as riquezas deste País”.

Na ocasião, também esteve presente Fernanda Santana, Gerente 
Comercial de São Paulo (SP).

Da esquerda para a direita: Denise de Paiva, Gerente Nacional de Mar-
keting e Comunicação; Milton Petri, Diretor Vice-Presidente; Urubatan 
Helou, Diretor Presidente, e Giuseppe Lumare Júnior, Diretor Comercial
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Braspress realiza a campanha
Outubro Rosa

Urubatan Helou, Diretor Presidente, abriu a campanha Outubro Rosa na Braspress

A Braspress realizou, por mais um ano, a campanha 
Outubro Rosa, importante ação de prevenção 
e combate ao câncer de mama. As principais 

atividades aconteceram no Planeta Azul, em Guarulhos 
(SP), entre os dias 8 e 10 de outubro passado, com palestras, 
oficinas de esmaltação, spa facial, automaquiagem e aulas 
de Pilates. 

A Organização também distribuiu laços cor-de-rosa 
aos colaboradores de todas as 99 filiais espalhadas pelo 
Brasil. O laço rosa é um reconhecido símbolo internacional 
de conscientização que representa a solidariedade à 
campanha e a importância dos exames preventivos.

Para abrir a série de eventos, a Companhia contou 
com a participação especial de Urubatan Helou, Diretor 
Presidente, e Dona Alayses Helou, sua esposa. Ambos 
compartilharam de maneira emocionante a experiência de 
vivenciar a descoberta, o tratamento e a cura da doença. 

Urubatan Helou abriu o evento cumprimentando e 
agradecendo a presença dos mais de 100 colaboradores 
que lotaram o auditório da Matriz. Na sequência, o Diretor 
Presidente falou: “Não vou contar meu caso porque todos 
vocês já sabem que sou ex-paciente oncológico por duas 
vezes: na primeira, tive um linfoma não Hodgkin e depois 
uma recidiva.

Também não estou aqui para contar o caso do Luiz 
Carlos, Diretor de Operações da Braspress, que, assim 
como eu, tinha 50 anos quando recebeu o diagnóstico e 
está aqui firme e forte. Eu vim aqui para falar de prevenção 
e o que acontece quando se seguem os cuidados necessários 

e se tem Deus no coração. Vou passar a palavra para uma 
pessoa que pode transmitir isso a vocês: minha esposa 
Lays”, declarou Urubatan Helou. 

Dona Lays, como é carinhosamente conhecida, 
emocionou os ouvintes com um sincero e comovente 
testemunho de superação: “Passei por três tratamentos 
oncológicos, mas, para falar a verdade, o pior deles foi 
o que o Urubatan passou. Nesse, sim, eu sofri muito”, 
afirmou Lays Helou. 

Muito emocionada, ela prosseguiu: “Eu fiz o propósito da 
alegria em minha vida. Todos os dias eu abria os olhos e falava: 
Jesus Cristo, mais um dia! Muito obrigada!”, contou Lays sobre 
a fé que manteve durante todo o tratamento. Dona Lays recebeu 
o diagnóstico de câncer de mama enquanto Urubatan Helou 

Lays e Urubatan Helou emocionaram o público
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realizava um check-up do segundo tratamento oncológico em 
Houston, nos Estados Unidos. 

Urubatan revelou que sequer realizou os exames necessários 
e retornou ao Brasil no momento exato em que recebeu a 
notícia. Dona Lays deu início ao tratamento, perdeu os cabelos 
devido à quimioterapia e alcançou a cura meses depois. Oito 
anos após o primeiro diagnóstico, Lays recebeu a notícia de 
um segundo tumor na outra mama. Sempre com muita fé e 
amparada pela família, Dona Lays fez o tratamento, retirou e 
reconstruiu a mama, alcançando a cura mais uma vez. 

Há sete meses veio o diagnóstico de uma metástase na 
cabeça do fêmur. “Não sentia nada até jogar uma partida 
de tênis. Corri para lá e para cá. Quando cheguei em casa, 
começou a doer. Fui ao médico e uma tomografia confirmou 
um tumor de 6 cm na cabeça do fêmur. Esse foi o caminho 
para chegar até o diagnóstico”, explicou Dona Lays. Após um 
forte tratamento de radioterapia, ela se recuperou e, mais 
uma vez, foi curada. 

Urubatan Helou finalizou dizendo: “Depois das sessões de 
radioterapia, a Lays fez uma nova tomografia que comprovou 
que o tratamento não só matou as células cancerígenas como 
reconstruiu a estrutura óssea do fêmur. E está aqui a Dona 
Lays, graças a Deus”. 

Na sequência, a Pastora Francis, da Igreja Evangélica 
Bola de Neve, trouxe uma palavra de fé e motivação aos 
ouvintes. A mensagem teve foco nas personagens bíblicas 
femininas que tiveram suas vidas transformadas por Jesus 
Cristo, em especial a “mulher do fluxo de sangue”, que foi 
curada com apenas um toque nas vestes do Messias. 

“Uma possível enfermidade nos leva a questionar sobre 
quem somos. Diante de um diagnóstico, as pessoas que 
conhecem Jesus começam o tratamento com uma esperança 
viva. Quando Jesus vem para curar, ele não vem só para 
curar as dores físicas, mas ele cura sobretudo as dores da 
alma. E ele está a apenas um toque de você”, concluiu a 
Pastora Francis. 

Thays Froes, psicóloga do SEST-SENAT (Serviço Social 
do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Transporte), palestrou sobre os impactos psicológicos do 

câncer de mama e como ajudar uma pessoa diagnosticada 
com a doença. Thays trouxe números realmente alarmantes 
sobre o câncer de mama no mundo: cerca de 25% do total 
de diagnósticos de câncer registrados são de mama. Isso 
representa 1 milhão e 600 mil novos casos por ano. 

Em seguida, Thays falou um pouco sobre os impactos na 
saúde mental da pessoa diagnosticada com câncer: “A pessoa 
diagnosticada com câncer entra no ciclo do luto. A primeira 
fase desse ciclo é a negação. A próxima fase é a da raiva, 
onde a pessoa começa a procurar culpados pela doença. Na 
sequência do processo de luto vem a depressão, onde a pessoa 
necessita de tratamento especializado para auxiliá-la a sair 
dessa situação. 

O paciente que vence essa etapa do processo entra na 
fase da barganha, conectando-se ao Sagrado e à sua força 
interior para alcançar a cura. Vencida a etapa da barganha, o 
paciente entra na fase da aceitação, assumindo o diagnóstico, 
sua condição de vida e as consequências do tratamento. Essa 
fase se aproxima da sincronicidade, conceito da Psicologia 
segundo o qual as coisas na vida têm hora e momento certo 
para acontecer”, afirmou Thays Froes. 

Para que o tratamento do câncer seja bem-sucedido, tanto 
na parte física quanto psicológica, o paciente precisa contar 
com uma rede de apoio formada por amigos, familiares e 
atendimento especializado. Thays explicou a importância do 
tratamento psicológico para que o paciente possa expor seus 
temores sem abalar emocionalmente seus entes queridos. 

Para finalizar, Thays declarou: “Se distancie do estigma 
do câncer para ajudar, pergunte como a pessoa se sente hoje 
e seja específico sobre o tipo de ajuda que pode oferecer. Tire 
o paciente da condição de vítima e demonstre acolhimento, 
pois ele não está morrendo de câncer, ele está vivendo com 
câncer por um período da vida, e a vida é o nosso maior 
presente”, encerrou a psicóloga. 

A oficina de Pilates aconteceu na Matriz da Companhia

Thays Froes é psicologa do SEST-SENAT (Serviço Social do Transporte 
e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte)
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Braspress promove a campanha 
Novembro Azul

Urubatan Helou, Diretor Presidente, falou aos colaboradores, em 5 de novembro passado

ABraspress promoveu a campanha de reflexão e 
conscientização sobre o câncer de próstata Novembro 
Azul. As principais atividades aconteceram na 

Matriz da Companhia, que fica no Planeta Azul, entre os dias 5 
e 9 de novembro passado. A programação contou com palestra, 
atividade física, Campeonato de Simulador de Direção, show 
de stand up comedy e a distribuição do laço azul para os 
colaboradores da Matriz e de todas as filiais da Braspress. 

A abertura do evento teve a participação especial de 
Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress. Além de 
dar as boas-vindas, ele compartilhou sua história de vida 
com a plateia de 115 pessoas. Sobre o início da campanha, 
Urubatan Helou declarou: “Estamos começando novembro, 
mês que nos remete a uma reflexão sobre a saúde do homem, 
sobre a quebra de paradigmas e de preconceitos. 

Isso para a Companhia é fundamental porque nós não 
queremos que a nossa família se desintegre com a falta de 
algum membro. Eu digo ‘família’ exatamente porque a sensação 
que temos na Braspress é a de que somos, efetivamente, uma 
família”, falou Urubatan Helou. 

O Diretor Presidente da Braspress compartilhou ainda 
sua história de superação: “Tinha lá meus 50 anos quando 
tive um linfoma não Hodgkin. Tratei com quimioterapia e 
radioterapia. Depois, tive uma recidiva nas células T e cuido 
disso até hoje. Confesso que foi um terror para mim, porque 
a palavra câncer é muito estigmatizada, e eu achava que ia 
morrer no dia seguinte”, relatou. 

Ele prosseguiu falando sobre a importância da 
prevenção: “Particularmente, faço o exame da próstata todos 
os anos. Com esse exame posso detectar com antecedência 
o avanço de alguma patologia que possa se desenvolver no 
meu organismo.

Se você fizer o exame da próstata anualmente, jamais 
será vítima dessa doença, porque durante o período de um 
ano, ela não evolui a ponto de se tornar letal. Fazer o exame 
para o homem traz um componente invasivo que é visto como 
uma ranhura na masculinidade. A irresponsabilidade e o 
preconceito não podem vencer a razão de fazer periodicamente 
o exame da próstata”, concluiu o Diretor Presidente.

Luiz Calos Lopes, Diretor de Operações, deixou sua mensagem, em 9 de 
novembro passado
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Muitas atividades

Seguindo com a programação, a Braspress ofereceu uma 
palestra sobre saúde e autoconhecimento com a consultora 
e coach profissional Viviana Veron. Durante o evento, a 
palestrante enfatizou a necessidade de cada um conhecer 
a melhor versão de si mesmo para aprender a se amar e 
cuidar da saúde em favor da própria vida e daqueles que 
nos amam. 

“A nossa vida impacta na vida das demais pessoas 
porque não viemos do nada; todos nós viemos de algum 
lugar. Quem é você para as pessoas ao seu redor? Você pode 
ser o alicerce dessas pessoas. Então, como é que a sua vida 
impacta no restante do mundo? É muito importante que 
a gente tenha noção dessa responsabilidade. Você é, sim, 
importante e tem que se valorizar, se cuidar e fazer exames 
periodicamente”, orientou Viviana Veron. 

Entre os dias 5 e 8 de novembro passado, a Companhia 
organizou atividades físicas nas instalações do Planeta 
Azul para incentivar a prática de exercícios que contribuem 
para a saúde física e mental. Aline Karen, Fisioterapeuta 
da Braspress, monitorou uma série de exercícios básicos de 
Crossfit, um dinâmico programa de treinamento que reúne 
diversas técnicas e garante perda de calorias e ganho de 
massa muscular. 

Em virtude do Novembro Azul, a Braspress organizou o 
Segundo Campeonato de Simulador de Direção. A disputa 
aconteceu entre os dias 6 e 8 de novembro passado e 
reuniu 19 equipes, incluindo algumas formadas apenas por 
mulheres dos mais diversos departamentos da Organização. 

No encerramento da campanha, Luiz Carlos Lopes, 
Diretor de Operações, representou a Diretoria e deixou 
sua mensagem ao público: “Estamos em uma semana de 

conscientização e reflexão que chama nossa atenção sobre 
o câncer de próstata, e eu digo para vocês o seguinte: a 
prevenção é o melhor caminho para evitar efetivamente 
uma fatalidade. 

Bom seria se não tivesse, mas, se tiver, nada vai nos 
abalar com Deus lá em cima, os médicos aqui embaixo e 
a família nos apoiando. Isso significa que a gente precisa 
enfrentar a situação. Não se esqueçam desse tema. Não 
deixem de lembrar desse tema, seja para vocês mesmos ou 
para alguém da família. Multipliquem conhecimento sobre 
o assunto”, falou Luiz Carlos Lopes. 

Em seguida, o Diretor de Operações anunciou os 
vencedores do campeonato. A medalha de ouro do Segundo 
Campeonato de Simulador de Direção ficou com a equipe 
composta pelo Departamento Financeiro, CGT (Controle 
de Gestão de Terceiros) e RESEG (Regulação de Seguros) 
com os participantes André de Almeida, Gláucio Rodrigues, 
Henrique Diniz e Jailson Ferreira. A equipe foi a melhor nos 
quesitos avaliados e somou 80,36 pontos. 

Para encerrar a programação, o humorista Edson Junior 
fez um show de stand up comedy realizado no auditório da 
Matriz, em 9 de novembro passado. Edson Junior é um dos 
mais importantes nomes do humor na atualidade, vencedor 
de prêmios e apresentador do canal por assinatura Comedy 
Central. Cerca de 170 colaboradores se divertiram com o 
show, repleto de histórias cômicas e situações inusitadas do 
cotidiano e também da vida do próprio humorista.

O humorista Edson Junior divertiu o público no auditório da Matriz

O Diretor de Operações anunciou os vencedores do Campeonato de 
Simulador de Direção
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SÉRIE “PARCERIAS”

Gilbarco Veeder-Root, parceira da Braspress

A sede brasileira da Gilbarco Veeder-Root fica em Barueri (SP)

D ando continuidade à série “Parcerias”, entrevistamos 
Bruno Rosas, Diretor de Marketing na América 
Latina da Gilbarco Veeder-Root, multinacional 

norte-americana líder mundial em tecnologia de bombas de 
combustíveis e soluções operacionais de abastecimento. A empresa, 
com sede em Greensboro, no Estado da Carolina do Norte, nos 
Estados Unidos, está presente em terras brasileiras desde 1959.

Especializada em gestão e controle de combustíveis, a 
Gilbarco Veeder-Root é uma gigante do segmento que atua nas 
áreas de mineração, transporte de passageiros e de cargas, bem 
como aviação. Onde existe uma bomba de abastecimento, existe 
um serviço ou produto fornecido pela Gilbarco Veeder-Root. 

Para Urubatan Helou Junior, Diretor de Frota da 
Braspress, “é muito importante firmar parcerias com empresas 
reconhecidamente idôneas que colaboram para o bom 
andamento da operação e da prestação de serviços da Braspress 
em sua totalidade. Para encontrar a parceria perfeita é necessário 
um intenso período de pesquisa mercadológica, seguido por 
uma negociação contundente na qual prezamos por segurança, 
qualidade e relação custo–benefício”, declarou. 

A Gilbarco Veeder-Root oferece em sua linha de produtos 
bombas de abastecimento de combustíveis (tanto em escala 
comercial quanto industrial), dispositivos para medição e 
monitoramento de abastecimento, registro e fornecimento 
de dados de consumo, acessórios para bombas de 
combustíveis e serviços técnicos de instalação e manutenção 
de equipamentos. 

Rosas, com uma carreira profissional de sucesso na empresa, 
conhece bem sua história, serviços e produtos. Ele ingressou na 
Gilbarco Veeder-Root como Gerente de Contas em 2004. Teve 
uma passagem pela Gilbarco Veeder-Root Chile e atualmente 
exerce a função de Diretor de Marketing na América Latina 
desde 2017. 

Em entrevista concedida à BRASPRESS NEWS, Rosas falou 
sobre os clientes da Gilbarco Veeder-Root, as ocasiões em que 
são mais procurados e as expectativas deles em relação aos 
produtos e serviços contratados. “O nosso cliente é aquele que 
busca melhorias contínuas dos processos, desejam a utilização 
de tecnologia de ponta e produtos para auxiliar na geração de 
lucros e na redução de perdas. 
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Nossos clientes são grandes empresas, como a Braspress, 
dos segmentos varejista e industrial, mas também atendemos 
ações emergenciais que contam com amplo suporte técnico. 
A principal demanda vem daquele cliente que busca suporte 
na resolução de problemas operacionais de abastecimento”, 
explicou Rosas. 

Recente, a parceria com a Braspress data de 2017, mas já 
apresenta bons frutos para ambas as empresas. Segundo Rosas, 
“a Braspress e a Gilbarco Veeder-Root sempre mantiveram um 
bom relacionamento e constantes negociações até a parceria se 
intensificar em 2017, com a implantação de novos sistemas de 
monitoramento de estoques de combustíveis e monitoramento 
ambiental”, falou Rosas. 

Para o Diretor de Marketing da Gilbarco Veeder-Root, a 
parceria com a Braspress tende a continuar bem-sucedida não 
apenas pelos esforços e pelas melhorias alcançadas por ambas as 
empresas, mas também pelo fator da demanda: “Estamos certos 
de que a parceria tem amplas possibilidades de gerar ganhos 
importantes para as duas empresas, tendo em vista as crescentes 
altas de consumo de diesel no mercado nacional”, afirmou. 

Em relação à oferta de produtos, ele acrescentou que os 
mais procurados são as bombas de abastecimento, vendidas 

para o comércio varejista de combustíveis e também grandes 
companhias, seguido dos sistemas de medição e monitoramento 
de combustíveis. Outro item com altos índices de procura é o 
serviço de controle e gestão de frota, que tem atraído empresas 
de diversos setores. 

Para estar sempre em contato com os clientes, a Gilbarco 
Veeder-Root disponibiliza um leque de canais de comunicação, 
desde os mais tradicionais até os mais modernos: “Os principais 
meios de comunicação com o cliente vão desde o atendimento 
por telefone e presencial até via internet, por e-mail e chat on-
line”, informou Rosas. 

Durante a entrevista, ele ainda afirmou que os frutos de uma 
boa parceria vão muito além do aspecto financeiro, porque hoje 
ambas as empresas apresentam desempenhos positivos para a 
melhoria dos processos. 

Rosas declarou ainda: “A Braspress é uma das principais 
empresas do segmento de TRC (Transporte Rodoviário de 
Cargas) e representa um importante marco e um referencial 
técnico para nós. A ampla experiência da Braspress no setor de 
transportes nos ajuda a moldar os nossos produtos e serviços de 
acordo com a demanda desse mercado extremamente importante 
para a economia brasileira”. 

Presença global

Bruno Rosas é Diretor de Marketing na América Latina desde 2017

Para uma companhia de atuação global como 
a Gilbarco Veeder-Root, presente nos cinco 
continentes, é extremamente importante manter-

se atualizada e adaptada a cada mercado onde está situada. 
No caso do Brasil não poderia ser diferente. Um país com 
solicitações específicas e uma complexa rede rodoviária tem 
demandas e soluções praticamente exclusivas.

Rosas falou que, em um mercado ímpar como o brasileiro, 
é de suma importância compreender quais são as necessidades 
dos clientes e oferecer produtos verdadeiramente relevantes e 
capazes de gerar  benefícios reais aos parceiros: “A Gilbarco 
Veeder-Root mantém-se atualizada oferecendo produtos e 
serviços compatíveis ao mercado brasileiro, contando com 
uma equipe treinada para oferecer qualidade, inovação e 
lucratividade”, afirmou o Diretor de Marketing. 

A companhia tem uma longa história, iniciada em 1865, 
nos Estados Unidos, com seus fundadores Charles Gilbert 
e John Barker. A empresa, que também já foi uma grande 
distribuidora de combustíveis, deu início às atividades no 
Brasil em 1959, concluindo a fusão Gilbarco Veeder-Root em 
2002. Além do Brasil, a empresa mantém fábricas e centros 
de pesquisas nos seguintes países: Alemanha, Argentina, 
Austrália, China, Estados Unidos, Itália e Reino Unido. 
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Para se manter no mercado por tanto tempo é necessário 
muito trabalho e comprometimento, além de buscar 
diferenciais competitivos para manter a credibilidade e 
a carteira de clientes, aumentando a expressividade da 
companhia no mercado.

O representante da Gilbarco Veeder-Root destacou 
que o principal diferencial da empresa está em trabalhar 
constantemente para melhorar a vida e os processos 
operacionais dos clientes, oferecendo soluções completas 
desde a venda até a manutenção de equipamentos por meio de 
assistência técnica especializada. É um conceito de fidelização 
que contempla a participação da empresa em todas as fases do 
processo, desde o primeiro atendimento até o pós-venda. 

    Rosas afirmou que dentro desse relacionamento com 
o consumidor, o maior desafio “é mostrar ao cliente que, 
mais do que um referencial tecnológico, somos também 
parceiros na oferta de soluções que atendam especificamente 
à necessidade de cada negócio, porque cada cliente e suas 
demandas são únicos”. 

A Gilbarco Veeder-Root comemorou números positivos 
no Brasil apesar da crise política e econômica que o País 
atravessou. Nos segmentos varejista e industrial, a empresa 
registrou a marca de 100 mil equipamentos instalados no 
Brasil. Com números tão expressivos, o faturamento anual 
da empresa alcançou US$ 200 milhões, de acordo com dados 
fornecidos pelo Diretor de Marketing. 

desenvolvimento e de cargos/salários”, falou Rosas sobre a 
estrutura física e o capital humano da fábrica no Brasil. 

Com filiais espalhadas pelo mundo inteiro, a Gilbarco 
Veeder-Root é controlada pela Fortive, proprietária de 
cinco empresas do mesmo segmento de abastecimento de 
combustíveis. 

No Brasil, apesar de toda a tradição e os anos de prestação 
de serviços, a Gilbarco Veeder-Root ainda tem muito a 
crescer: “Nossa principal estratégia de crescimento passa 
pela incessante busca por reconhecimento do mercado como 
melhor provedor de soluções para gestão de abastecimento 
em qualquer segmento”, declarou.

Segundo Rosas, a Gilbarco Veeder-Root instalou 
sua fábrica na cidade de Barueri (SP) por uma questão 
de localização e infraestrutura, que para ele são itens 
primordiais na escolha de um espaço físico para a operação. 
Além da fábrica em Barueri, a empresa conta com um 
escritório em Belo Horizonte (MG), de onde são lideradas 
iniciativas estratégicas com foco no segmento industrial. 

“As instalações da Gilbarco Veeder-Root em Barueri 
ocupam 5.500 m², dos quais 3.581 m² são exclusivamente 
de unidade fabril. O grupo emprega atualmente 6 mil 
colaboradores em todo o mundo e baseia sua política 
de integração em treinamentos mensais e em planos de 

Diferenciais competitivos e
desafios corporativos

Bombas de combustíveis para uso comercial e industrial
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Braspress premia os
melhores motoristas

O ranking anual foi anunciado por Urubatan Helou, em 2 de fevereiro passado

43 44 

A        Braspress promoveu mais um evento: a Feijoada 
para os Motoristas, que premiou os 30 melhores 
profissionais do ano de 2018. A premiação, 

baseada no monitoramento feito através da Telemetria, 
aconteceu no restaurante do Planeta Azul, em Guarulhos 
(SP), em 2 de fevereiro passado, e contou com a presença 
de 300 pessoas. 

O evento foi marcado pela presença da Diretoria da 
Braspress, que prestigiou a premiação, e também do 
primeiro Motorista da Companhia, Basil de Barros. 

Na ocasião, Urubatan Helou, Diretor Presidente da 
Braspress, anunciou o aguardado ranking anual, que 
encerrou em grande estilo um ano de intenso trabalho e 
muita dedicação. Aos dez primeiros colocados foi dada 
uma bonificação em dinheiro de um salário e meio; do 
décimo primeiro ao vigésimo colocado, o prêmio foi uma 
bonificação em dinheiro de um salário; os colocados da 
vigésima primeira à trigésima posição receberam meio 
salário. 

Urubatan Helou começou sua fala dizendo que o evento 
foi criado “para homenagear aqueles que são os principais 
profissionais de uma transportadora. Sem Motoristas não 
há transportadora. Aliás, sendo uma empresa de serviços 

como somos, basta tirar as pessoas de suas funções, dos 
nossos prédios e dos nossos terminais para perceber que 
esta Companhia é feita por gente. 

De nada adianta ter veículos, infraestrutura, 
equipamentos e toda a tecnologia empregada em nossa 
operação se não houver gente para conduzir tudo isso. São 
vocês que fazem a Braspress ser o que é hoje, e precisamos 

Urubatan Helou, falando aos motoristas na premiação de 21 de 
julho passado
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honrar aqueles que realizam com máxima competência seu 
mister profissional. É por isso que criamos esta premiação. 

Sem profissionais comprometidos como vocês não 
teríamos como abastecer o varejo do País com mercadorias 
que são bem mais do que mercadorias, são sonhos e desejos. 
Sem profissionais comprometidos como vocês não teríamos 
como abastecer as farmácias e hospitais desse País. 
Transportamos sonhos Brasil afora e vocês são agentes 
provedores. 

A roupa que vocês estão usando, o sapato que estão 
calçando, o alimento que sustenta a sua família, o remédio 
que a mãe vai buscar na farmácia para o filho enfermo, 
tudo isso foi transportado por um motorista. Essas 
mercadorias foram desejadas pelos consumidores e é nossa 
responsabilidade transportar com excelência os sonhos 
e desejos das pessoas, honrando a confiança depositada 
em nós por nossos clientes. E hoje nós vamos premiar os 
Motoristas que têm cumprido com o seu mister profissional 
com dedicação e qualidade”, declarou Urubatan Helou. 

Prosseguindo, contou a motivação que levou a Braspress 
a investir cada vez mais nesses profissionais: “Estive na 
Alemanha há oito anos a convite da Mercedes-Benz, quando 
um especialista em trânsito disse que o brasileiro era o pior 
motorista do mundo e o que mais matava pessoas por mil 
quilômetros de rodovias pavimentadas. 

Fiquei com um sentimento de revolta. Ao retornar ao 
Brasil, tomei as providências para provar o contrário. O 
motorista brasileiro não é o pior do mundo, mas é aquele 
que viaja nas piores condições, engolindo luas em estradas 

mal pavimentadas, convivendo com a insegurança em 
muitos trechos e sem cuidados básicos de saúde. 

Com o passar do tempo, a Braspress provou o contrário 
daquilo que o alemão disse: passou a investir em Telemetria, 
Simulador de Direção e na saúde de seus profissionais com o 
CAMB (Centro de Atendimento ao Motorista Braspress) Basil 
de Barros, que realiza exames de glicemia, toxicológicos e 
de oxigenação; afere pressão arterial, temperatura corporal 
e IMC (Índice de Massa Corporal) e ainda realiza o teste do 
bafômetro antes e depois das viagens”, explicou. 

A premiação dos melhores motoristas só é possível 
graças à Telemetria, um moderno e sofisticado sistema de 
monitoramento operado pelo Departamento de Gestão da 
Informação que avalia a performance dos condutores em 
tempo real. 

Tayguara Helou, Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios; Coronel 
Antônio Marin, Gerente Nacional de Riscos, e Gilberto José Santos, Motorista

Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações, ao centro, falou no evento de 2 de fevereiro passado
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O ranking anual foi a conclusão de um vitorioso 
ciclo de avaliações e premiações iniciado em 14 de 
abril passado com a homenagem aos cinco melhores 
profissionais do primeiro trimestre de 2018. A 
partir do segundo trimestre, a Braspress alterou o 
regulamento e premiou 105 Motoristas na segunda 
feijoada do ano, em 21 de julho passado. 

Esses Motoristas foram classificados em três 
grupos no ranking. Os do Grupo Ouro, composto por 
20 profissionais com nenhuma ocorrência, receberam 
R$ 500,00 de premiação; os do Grupo Prata, com 61 
profissionais que tiveram até cinco ocorrências leves, 
receberam R$ 400,00; os do Grupo Bronze, com 24 
profissionais que passaram por até dez ocorrências 
leves, receberam R$ 300,00. 

A Feijoada para os Motoristas, que divulgou o 
ranking do terceiro trimestre de 2018, aconteceu 
em 20 de outubro passado. Com o monitoramento 
realizado no terceiro trimestre de 2018 foi possível 
premiar um número superior de Motoristas em 
relação ao evento passado. No total, foram 149 
premiados que receberam bonificações em dinheiro 

de R$ 300,00 a R$ 500,00. A empresa premiou 46 
Motoristas do Grupo Ouro, 78 do Grupo Prata e 25 
do Grupo Bronze. 

O ranking do último trimestre de 2018 foi 
divulgado por Urubatan Helou em 2 de fevereiro 
passado. A premiação fechou o ciclo com o maior 
número de Motoristas premiados, provando que os 
investimentos em tecnologia, segurança e bem-estar 
resultaram em melhores atuações dos profissionais. 
Foram 40 Motoristas no Grupo Ouro, 90 no Grupo 
Prata e 28 no Grupo Bronze. Todos os 158 Motoristas 
foram premiados com bonificações em dinheiro de 
R$ 300,00 a R$ 500,00. 

Ao final de cada evento da série, a Braspress realizou 
sorteios de bicicletas, eletrodomésticos e eletroeletrônicos 
aos Motoristas. Na ocasião de 2 de fevereiro, além de 
sortear prêmios aos Motoristas, a Braspress sorteou três 
bicicletas, um fogão, uma geladeira e um televisor de LED 
de 40 polegadas aos colaboradores do Gerenciamento 
de Riscos, que trabalham no suporte e na segurança dos 
Motoristas da Organização. Também recebemos a visita 
de 90 colaboradores da filial do Rio de Janeiro (RJ).

Urubatan Helou, Diretor Presidente, ao lado dos Motoristas premiados no segundo trimestre do ano passado

Na ocasião de 21 de julho passado, o Diretor Presidente falou 
também aos familiares dos Motoristas
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A Braspress premiou o Motorista Roberto 
dos Santos pelo seu desempenho no ranking dos 
melhores motoristas segundo a Telemetria. Durante 
o ano de 2018, ele não cometeu nenhum erro na 
condução do veículo, como apontou o Departamento 
de Gestão da Informação. A premiação aconteceu 
em 2 de fevereiro passado.

Roberto está na Companhia há 36 anos. 
Atualmente, ele é Motorista Carreteiro na linha São 
Paulo–São José do Rio Preto (SP). Roberto sempre 
desejou trabalhar como Motorista, mas ingressou 
na Braspress como Ajudante. Dessa função, passou 
para Operador de Rádio e auxiliava o Departamento 
de Coletas. Uma oportunidade o levou a Conferente, 
e um ano depois assumiu a função de Motorista, 
como sempre sonhou. 

Pela conquista do primeiro lugar do ranking, 
Roberto falou: “Existem coisas que a gente faz e se 
esmera para entregar o melhor, mas dirigir estava 
no meu sangue. Queria a estrada, queria estar em 

viagem. Isso me empolgava. Desejava estar atrás 
de um volante, e é por isso que estou dirigindo até 
hoje. Eu prefiro dirigir porque me sinto bem e estou 
confortável nessa função. 

A Companhia me deu oportunidades em 
outras funções, mas, como disse, dirigir está no 
meu sangue, e sou muito feliz transportando 
sonhos pelas estradas. Me sinto muito satisfeito e 
recompensado por um trabalho que sempre procurei 
fazer bem. O sentimento por esta premiação pode 
ser resumido em felicidade e reconhecimento”, 
contou o Motorista.

Com toda a sua experiência e profissionalismo, 
Roberto compartilhou uma dica importante de como 
se tornar um Motorista Nota 10: “É importante 
respeitar as leis de trânsito, as normas da Companhia 
e fazer seu trabalho sempre com dedicação e amor. 
O que leva um Motorista a se tornar o n.º 1 é colocar 
sempre muita dedicação e amor em tudo o que faz”, 
finalizou Roberto dos Santos. 

Roberto dos Santos, o Motorista n.° 1
do ranking da Telemetria

Da esquerda para a direita: Urubatan Helou Junior, Diretor de Frota; Urubatan Helou, Diretor Presidente; Robertos dos Santos, Motorista; Milton Petri, 
Diretor Vice-Presidente, e Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações
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Braspress instala sonômetro no Planeta Azul

A        Braspress investiu na instalação do sonômetro 
como parte complementar ao Programa do 
Sono, bem como a todas as ações preventivas 

praticadas pela Companhia. O evento de lançamento 
aconteceu no Planeta Azul, em 20 de agosto passado. Na 
ocasião, Urubatan Helou, Diretor Presidente, explicou o 
funcionamento do sonômetro.

“Antes de sair para viajar, os Motoristas vão subir 
no equipamento (similar a uma balança), ficar em 
posição ereta e olhar para um ponto fixo por alguns 
segundos. A máquina vai fazer o histórico da tendência 
de pêndulo de vocês. 

Se a tendência de pêndulo mudar, é porque houve 
alguma alteração no seu labirinto ou no seu sono, e 
isso será avaliado. O equipamento está à disposição 
da segurança e da saúde vocês, pois é preciso resgatar 
a verdadeira importância do que é ser Motorista de 
Caminhão no Brasil”, declarou o Diretor Presidente. 

Operado pela psicóloga do CAMB (Centro de 
Atendimento ao Motorista Braspress), o sonômetro, que 
foi desenvolvido pela equipe do professor Marco Túlio de 
Mello, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 
consiste em uma plataforma parecida com uma balança 
conectada a um programa de computador que detecta a 
falta de estabilidade do Motorista.

Um importante acontecimento marcou o encontro de 
21 de julho passado: Programa do Sono completou um 
ano na mesma data da feijoada com os Motoristas. Os 

profissionais e seus familiares foram convidados a assistir 
palestras sobre saúde do sono e nutrição. Luiz Carlos 
Lopes, Diretor de Operações, representou a Diretoria na 
abertura do evento. 

“Me sinto extremamente honrado por representar 
nossa Diretoria e poder dividir com vocês alguns temas 
muito importantes da nossa rotina de trabalho e que vão 
efetivamente dar contorno e importância na vida de cada 
um dos profissionais e familiares aqui presentes. Estamos 
buscando melhorias contínuas para evitar acidentes de 
trânsito. Nesse aspecto, estamos cuidando do sono de 
nossos profissionais”, declarou Luiz Carlos Lopes. 

O Programa do Sono foi criado em julho de 2017 
com o apoio do Instituto do Sono de São Paulo. Além 
das palestras direcionadas à saúde dos Motoristas, 
o Programa do Sono conta com suporte psicológico 
oferecido pelo CAMB. A assistência social da Companhia 
também realiza visitas periódicas às casas dos Motoristas 
para avaliar o ambiente de descanso e orientá-los sobre 
saúde do sono. 

Em 21 de julho passado, Monique Barossi, Psicóloga 
da Braspress, apresentou a palestra “10 Razões para 
Cuidar e Priorizar o Sono”, mostrando os perigos 
que os profissionais podem correr se não tiverem um 
sono de qualidade, entre os quais o risco de causar 
acidentes e desenvolver doenças. Dando continuidade, a 
Nutricionista Simone Tobo ministrou uma palestra sobre 
o uso da alimentação como aliada na saúde do sono.

Urubatan Helou, Diretor Presidente, falou aos Motoristas no laçamento do Sonômetro
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 A Braspress expandiu as ações preventivas por 
meio da inauguração de mais uma unidade do CAMB 
(Centro de Atendimento ao Motorista Braspress) na 
filial de Uberlândia (MG), em complemento ao projeto 
que prevê para 2019 ampliação para mais unidades com 
elevado número de viagens e consequente aglomerado 
de Motoristas Rodoviários. O evento de inauguração, em 
25 de outubro passado, contou com a presença de Luiz 
Carlos Lopes, Diretor de Operações, e a participação dos 
Motoristas da filial e de transferências do eixo Sudeste/
Centro-Oeste e Norte do País. 

“Com clara e importante missão, estamos em 
Uberlândia (MG) nesta manhã para dar sequência 
ao planejamento de investimentos preventivos que 
a Braspress tem feito ao longo dos últimos anos, em 
especial nas ações voltadas aos Motoristas Rodoviários. 
Com a inauguração do CAMB neste importante hub, 
completamos mais um ciclo de melhorias, de prevenção e 
cuidados com a saúde de nossos profissionais do volante”, 
afirmou Luiz Carlos.

O Diretor Operacional lamentou a ausência de 
Urubatan Helou, que faz questão de estar presente em 
eventos ligados aos Motoristas, mas, por conflitos de 

agenda, dessa vez não foi possível prestigiar pessoalmente 
o importante evento. 

Sabedores da importância do CAMB na rotina 
de controle e prevenção de acidentes e saúde dos 
Motoristas Braspress, Luiz Carlos Lopes enfatizou os 
efeitos positivos do CAMB desde sua criação. “Além de 
termos alcançado prevenção imediata com os resultados 
dos testes aplicados, que antecedem cada viagem, alguns 
dados obtidos alertam nossos Motoristas de doenças 
preexistentes, como foi o caso de dois profissionais 
que nos primeiros exames realizados em Uberlândia 
detectaram a existência de anomalias na pressão arterial, 
necessitando de atendimento com acompanhamento 
médico”, comemorou o Diretor pelo diagnóstico 
possibilitado pelo CAMB. 

O CAMB de Uberlândia vai funcionar em todos 
os turnos, incluindo os de maior fluxo, com dois 
Enfermeiros que realizaram testes toxicológicos, 
de bafômetro, aferição da pressão arterial e da 
temperatura corporal, medição de frequência cardíaca, 
exame de índice glicêmico e os testes no sonômetro - 
a mais nova e eficaz ferramenta de controle do sono, 
implantada na Braspress.

Braspress inaugura CAMB em Uberlândia (MG)

Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações, na filial de Uberlândia no dia 25 de outubro passado



CAFÉ COM O PRESIDENTE

Café com o Presidente no
Rio de Janeiro (RJ)

D ando prosseguimento com os eventos Café com o 
Presidente, foi a vez da filial do Rio de Janeiro de receber 
Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress, e os 

diretores Milton Domingues Petri (Vice-Presidente), Giuseppe 
Lumare Júnior (Diretor Comercial) e Luiz Carlos Lopes (Diretor 
de Operações) no dia 26 de junho passado, quando estiveram 
presentes cerca de 300 colaboradores do local. 

Também estiveram presentes Aguinaldo Ramos (Gerente 
Regional do Rio de Janeiro), Vitor Hugo Sardinha (Gerente de 
Campos), Leandro José do Espírito Santo (Gerente de Macaé), 
Fernando Coelho de Oliveira (Gerente de Nova Friburgo), 
Mirelle Mota (Gerente de Resende) e Jamerson Silva Neto 
(Gerente de Juiz de Fora).

Urubatan Helou começou sua fala contando como começou 
a Braspress no Rio de Janeiro, lá na rua 24 de Fevereiro, em 
Bonsucesso. “Quem conhece Bonsucesso sabe como é aquela 
região. Nós começamos na rua 24 de Fevereiro em um predinho 
de 180 m². Foi a nossa primeira filial – a do Rio de Janeiro. 
Começamos a nossa empresa em 1977 e, a seguir, abrimos 
a filial do Rio de Janeiro: pequenininha, modesta. E com 

aquela filial modesta nós transformamos a Braspress na maior 
transportadora de encomendas do País. 

Quando digo ‘nós’, digo ‘cada um de nós’. De 1977 para cá, 
passou pela Braspress mais de 1 milhão de pessoas. Eu vou 
repetir: de 1977 para cá passou mais de 1 milhão de pessoas, 
que, de uma maneira ou de outra, de forma direta ou indireta, 
cada uma dessas 1 milhão de pessoas ajudou a colocar um 
tijolinho nesta obra que hoje podemos contemplar. 

Fazemos mais de 10 mil viagens por dia, abastecemos 
este país como ninguém. Nenhuma outra companhia 
abastece o varejo brasileiro como nós fazemos, ou seja, do 
mais singelo colaborador até o Presidente da Companhia 
têm responsabilidades iguais – atividades diferentes, mas 
responsabilidades iguais. Cada um com seu mister. Nós somos 
uma Companhia de vasos comunicantes: com tudo aquilo que 
coletamos no Rio de Janeiro abastecemos o Brasil, e o Brasil 
todo abastece o Rio de Janeiro. 

Esta filial começou com oito funcionários. Hoje, somos 
380 colaboradores diretos. Recordo-me com muita clareza de 
quando cheguei ao Rio, em 1977. Não faz muito tempo: em 

Urubatan Helou falou aos 300 colaboradores presentes
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2009, nós inauguramos este complexo onde estamos hoje. Este 
complexo que vemos aqui é fruto do que cada carioca – seja ele 
flamenguista, vascaíno, fluminense... – que ajudou a construir; 
não é uma obra do acaso. 

Costumo dizer que são muito bonitos os nossos terminais. 
Nossa frota é a mais nova do País. A nossa tecnologia talvez 
seja a mais desenvolvida de todas as transportadoras 
brasileiras. Mas nós somos uma empresa de serviço, nós 
somos empresa de gente, e o nosso maior patrimônio somos 
nós. Tire todas as pessoas daqui, e isto vira um prédio 
abandonado. O que dá vida a uma empresa são as pessoas 
que nela trabalham”, destacou ele.

Em seguida, disse que hoje a Braspress é líder de mercado. 
“Falo com muito orgulho: nós somos a maior transportadora de 
encomendas do País, sim. Começamos com um negócio muito 
humilde e hoje somos a maior transportadora de encomendas 
do País, sim, mas somos nós que fazemos a Braspress. 

Quem vence um jogo de futebol não é o escudo, e sim 
os jogadores. Nós ganhamos o privilégio de ser a maior 
transportadora de encomendas do Brasil porque quem venceu 
esse jogo foram vocês, fomos todos nós da filial do Rio de 
Janeiro até a filial de Marabá (PA). Quem ganhou esse jogo 
fomos nós.

Não basta Belo Horizonte, não basta Curitiba, não basta 
São Paulo entregar bem se não entregarmos melhor ainda no 
Rio de Janeiro. Não basta o Rio de Janeiro coletar bem se não 
entregarmos melhor ainda em todas as nossas filiais e em todos 
os quadrantes do nosso país.

Portanto, quero dizer a vocês que nós quisemos retomar 
este Café da Manhã porque eu e o Petri somos de uma época 
em que sentíamos alegria quando chegávamos a uma filial 
e conhecíamos todos os nossos funcionários pelo nome. A 
Companhia cresceu, e faço questão de que a gente não deixe isso 
se perder no tempo. Nós temos a alegria de chegar e chamar os 
nossos colaboradores pelo nome, saber onde mora, como vive a 
família; afinal de contas, somos todos da mesma família.

Finalizando, disse que precisamos ter três coisas na vida: 
fé, trabalho e família. “Nós precisamos ter fé de que a esperança 
vai voltar à cidade do Rio de Janeiro. O povo do Rio de Janeiro 
merece isso. Mais ainda: a fé, a esperança de o sorriso voltar nós 
podemos fazer dentro da nossa casa. Costumo dizer o seguinte: 
vivemos em um país de terceiro mundo, mas podemos fazer 
com que o nosso mundo seja de primeiro mundo.

Em um mundo de primeiro mundo não basta ter só 
riqueza; é importante ter o primeiro item: fé, Deus no coração 
– que nós tenhamos Jesus Cristo conosco, Jesus Cristo nos 
acompanhando, porque, se estivermos com fé e com Jesus 
Cristo, temos a segunda coisa, que é trabalho, porque é 
através do trabalho que fazemos a manutenção e o bem viver 

das nossas famílias, seja um trabalho de grande importância 
e de grande relevância na sociedade, seja o mais humilde, o 
importante é ter fé.

Nada afronta mais os direitos humanos do que a ausência 
de trabalho, e digo isso para vocês porque vivemos em um país 
que tem 13 milhões de desempregados. Felizmente podemos dar 
emprego direto para essas 9 mil pessoas que convivem conosco, 
quer seja por CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), quer 
seja por contrato terceirizado. 

Fé, trabalho e família. Todos os dias, acorde e diga: ‘Graças 
a Deus vou trabalhar’. Terminou o horário do expediente, 
cumpriu sua responsabilidade profissional, diga: ‘Graças a 
Deus estou voltando para minha casa’. Fé, trabalho, família é 
igual a transformação”, encerrou. 

Depois, ainda chamou a Tânia, Supervisora Administrativo-
Financeira, e perguntou para ela: “O que a Braspress 
transformou na sua vida?”

E ela respondeu: “Tudo”.
“Tudo o quê?”, voltou a perguntar.
“Minha vida, carreira, tudo o que vivi aqui”, respondeu ela. 
Continuando, Urubatan Helou perguntou ao Motorista 

Rogério: “Quanto tempo de empresa e o que a Braspress 
transformou na sua vida?”

O motorista respondeu: “Sete anos e meio e mudança total”, 
respondeu ele.

Depois foi a vez de perguntar para a Motorista Tássia: 
“Quanto tempo de empresa, Dona Tássia, e o que a Braspress 
proporcionou na sua vida?”

“Dois anos e várias conquistas, sonhos realizados”, disse 
ela.

Concluindo afirmou: “Muito obrigado! Que Deus abençoe 
a todos vocês e que Jesus esteja na casa de cada um de vocês. 
Muito obrigado por esta recepção”. 

Milton Domingues Petri, Diretor Vice-Presidente da 
Braspress, disse na ocasião que era uma satisfação muito 
grande estar no Café com o Presidente do Rio de Janeiro: 
“É uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês 
hoje. Eu e o Urubatan, fundadores da empresa, conhecíamos 
todos os colaboradores pelo nome. Agora, com a retomada 
destes eventos, queremos continuar tendo essa proximidade; 
não queremos perder este contato”, mencionou.

Depois, Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações, 
também saudou os presentes: “Pessoal, um ótimo dia 
para vocês. Que este café seja simbolizado pela alegria, 
a alegria que contagia e por aquilo que o Urubatan sabe 
fazer como ninguém: levar esta mensagem sobre o que é a 
nossa empresa e o porquê de estarmos aqui para podermos 
chegar mais próximos de vocês aqui, no Rio de Janeiro, tá 
bom?! Um ótimo dia para vocês”.
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Em seguida, foi a vez de Giuseppe Lumare Júnior, Diretor 
Comercial: “Bom dia. Quero dizer algumas palavras aqui. 
Queria tocar em um aspecto muito importante. Aliás, ontem, 
em uma missa no Planeta Azul, o Padre falou que todo dia nós 
temos que fazer um exercício de agradecimento. Nós temos 
que agradecer aos pais por ter nos trazido a este mundo. Nós 
temos que agradecer à nossa esposa ou ao nosso marido. 

Nós temos que agradecer a empresa pelo nosso trabalho. 
Nós temos que agradecer ao cliente o trabalho que ele 
nos dá e, acima de tudo, nós temos que agradecer a Deus 
também o que nós temos e o que nós somos. Temos, também, 
acima de tudo, que agradecer a essa bela equipe de ótimos 
colaboradores, pessoas dedicadas dessa valorosa cidade do 
Rio de Janeiro, com grandes problemas, mas que jamais 
nos vencerão. Nós vamos vencer! A Braspress é um exemplo 
disso; nós estamos vencendo apesar da crise, apesar das 
dificuldades, apesar dos problemas. Muito obrigado a todos”. 

Aguinaldo Ramos, Gerente Regional do Rio de Janeiro, 
também falou aos presentes, dizendo que era uma alegria 
receber o evento. “Tenho a certeza de que todos aqui estão 
muito felizes com este momento de poder participar, de 
poder ter esta aproximação da nossa Diretoria com todos os 
nossos colaboradores. 

A vinda do nosso Presidente e dos nossos Diretores à filial hoje 
para esta aproximação é algo muito engrandecedor para todos nós. 
Tenho certeza de que nós vamos sair daqui hoje mais motivados 
para fazer aquilo que é a nossa função – e a nossa função é atender 
os clientes da Braspress com o máximo de qualidade possível. 

Aquilo que vocês fazem diuturnamente – alguns 
entregando e outros coletando, outros ainda em conferência, 
aqueles que fazem o atendimento, o pessoal fazendo visita 
– é o mais importante. A razão de estarmos aqui hoje são os 
clientes que procuram a Braspress, e o Urubatan conseguiu 
desenvolver uma empresa ao longo de 41 anos com este nível 
de serviço. 

A Braspress hoje é a luz no fim do túnel para todos os 
que trabalham aqui, para que a gente possa continuar no 
Rio de Janeiro, para que, lá na frente, nós possamos tirar 
essa cidade do caos que nela se instalou. Tenho certeza de 
que, com o empreendimento da Braspress e com todos os 
colaboradores levando à frente o nosso negócio, nós vamos 
voltar a ter aquele brilho nos olhos e que a nossa esperança 
vai continuar sendo firme e forte. 

Todos os dias, quando a gente sai daquele portão para 
trabalhar – seja para entregar, seja para coletar, seja para 
visitar –, passa por estresse no trânsito e risco de roubo de 
cargas, mas nada disso impede que os trabalhadores que aqui 
estão deem o seu melhor, façam o seu melhor para a empresa 
e tragam para cá o que têm de melhor. 

Assumo um compromisso aqui, em nome de todos, e 
sei que todos vão assumir este compromisso comigo: nos 
mantermos motivados, nos mantermos firmes para que 
a Braspress continue líder no transporte de encomendas, 
porque esta é nossa missão. Ninguém é melhor do que nós 
e nunca será, porque existe todo este povo aqui lutando pela 
Braspress. Então, muito obrigado”, finalizou.
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Café com o Presidente em Fortaleza (CE)
A filial de Fortaleza (CE) recebeu Urubatan 
Helou, em 8 de agosto passado



E m Fortaleza o Café com o Presidente ocorreu no dia 8 
de agosto passado, com a presença de Urubatan Helou 
(Diretor Presidente), Milton Domingues Petri (Diretor Vice-

Presidente) e Luiz Carlos Lopes (Diretor de Operações), bem como 
Waldir Gerardi (ex-Diretor Regional do Nordeste, colaborador 
da Companhia por mais de 30 anos, que faleceu recentemente); 
Simone Gerardi (Gerente Regional do Ceará, Piauí e Maranhão); 
Luciana Aquino (Gerente de São Luís); Antonio da Rocha Moraes 
(Gerente de Imperatriz); Eriverton Veloso da Silva (Gerente de 
Teresina) e Márcio David Caetano Cruz (Gerente de Juazeiro do 
Norte). 

Urubatan Helou iniciou a fala mencionando a alegria em rever 
o companheiro de tantos anos, Waldir Gerardi, que muito ajudou 
na construção da Braspress – exemplo que vem sendo seguido pela 
Gerente Simone, filha do Waldir.

“Pessoal, competência não tem sexo. Comprometimento não 
tem sexo. Falaram muito que a Simone é filha do Waldir, etc., etc. 
A Simone está aqui exatamente porque é filha do Waldir, mas não 
porque tenha sido indicada por ele. Você, Simone, trouxe no cerne 
da tua vida o DNA desse guerreiro, guerreira como você e guerreiros 
como são todas estas pessoas que aqui estão”, disse.

Em seguida, pediu que todos se levantassem e de mãos dadas 
rezassem a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Depois, disse 
que uma das coisas boas da vida dele foi ter encontrado o irmão que 
Deus lhe deu, o Petri, seu sócio. Também fez referência ao prestador 
de serviços Faiô, que estava presente. “Conheci o Faiô uns quatro 
ou cinco meses depois que fundei a Braspress. Desde então, a gente 
conserva o relacionamento, pois ele faz a diferença e continua 
pintando a nossa logomarca em nossas filiais pelo País afora”. 

Também contou da chegada do Waldir no Rio de Janeiro. 
“Fiquei impressionado com o curriculum apresentado por ele, 
que em 1982 assumia a filial do Rio de Janeiro. Nós estávamos 
em Bonsucesso, e em 1981 tivemos uma crise muito forte no 
Brasil. Em 1977 eu e o Petri fundamos a empresa e rapidamente 
começamos a desenvolver, a abrir as filiais. Só que em 1981 veio 
uma maxidesvalorização do nosso dinheiro em relação ao dólar, e 
as prestações dos caminhões que tínhamos representavam mais do 
que o dobro do que faturávamos. Isso tudo da noite para o dia! 

Aí foi o seguinte: a empresa vai quebrar? A gente pode ter 
envergado na vida, mas nunca chegou nem perto de quebrar. Nós 
somos como o cedro: quebrar nunca!  Quando nós chegamos, 
tivemos que passar por um ‘corredor polonês’ para passar – e 
passamos por esse corredor pela 24 de Fevereiro. Subimos, o Waldir 
olhou para mim e falou: ‘E agora?’ .Falei: ‘Agora você é o Gerente da 
Filial: cuida desse povo e um abraço!’. 

O Waldir, a partir de então, foi construindo tijolo por tijolo 
uma belíssima filial, que hoje é problema para todo mundo, mas 
para a Braspress é solução. Nisso tudo tem o trabalho dele, cujo 
DNA está ali, naquela princesa, a Simone, gestora emérita que 

está de parabéns.
E assim, de 1993 para cá, nós restauramos o que vemos aqui 

hoje: 99 filiais, 6 mil colaboradores celetistas, 3 mil terceiros que 
fazem entrega para nós. Gente nossa, gente que joga no nosso time. 
Mais de 9 mil pessoas vivendo diretamente deste negócio que nós 
administramos. Produzimos por mês mais de 1 milhão de entregas 
no Brasil todo, fazendo 95% da última milha. Não tem nenhuma 
outra empresa no Brasil que faz isso! 

Somos referência no mundo da logística no Brasil: a maior 
transportadora de encomendas do País, graças a Deus. Estamos 
na Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. Vocês sabem o que isso 
significa? Que nós não estamos gerando oportunidades somente; 
nós estamos gerando oportunidades fora também – oportunidades 
para que mais pessoas possam preconizar uma carreira na empresa.

Vocês querem ver uma coisa? Vem cá, Osiel. Você começou 
quando aqui?”

“Comecei em 1.º de abril de 2003 como Ajudante. Depois, fui 
promovido para Conferente e depois para Auxiliar de Emissão. Fui 
novamente promovido a Controlador e depois para Encarregado 
Operacional, cargo que continuo exercendo”, contou o colaborador.

Finalizando, disse que a Braspress é hoje uma empresa 
nordestina com 18 filiais na região. “Construímos a maior malha 
de distribuição do Nordeste. Com a crise em 2015, começamos a 
criar coisas novas na empresa. Criamos um negócio chamado 
Internordeste. Depois, o Aeropress Personalitè. Logo em seguida, a 
Braspress Internacional e a Braspress Farma. Aí criamos a Braspress 
E-Commerce. Uma crise vai nos derrubar? Não. A cada crise que 
surgir, nós vamos dar cinco variantes para fugir dela. Vocês sabem 
por quê? Porque aqui, na Braspress, não tem a expressão ‘vamos 
desempregar’. Aqui, na Braspress, tem a expressão ‘vamos admitir’. 
Fortaleza, hoje, é indiscutivelmente uma das grandes filiais da nossa 
empresa. Sabem por qual motivo? O conjunto de pessoas, porque 
uma andorinha só não faz verão. Fortaleza é uma das grandes filiais 
da maior transportadora de encomendas da América Latina. Isso só 
acontece porque em todo o Brasil temos pessoas como vocês. 

“Nós temos o maior orgulho de estar com vocês, trabalhar e fazer com 
que a empresa cresça e ofereça cada vez mais empregos”, falou Milton 
Petri, Diretor Vice-Presidente
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Nós precisamos de três coisas básicas na vida: a primeira é 
fé, sobretudo saber que acima de nós existe um elo mais forte, 
que nada disto foi feito por acaso, que este mar maravilhoso que 
a gente vê não foi feito por acaso. Não existe acaso; existe fé. A 
segunda coisa na vida do indivíduo é ter trabalho e poder dizer 
‘graças a Deus acordo e vou para o trabalho’. A terceira coisa é 
a família, é poder dizer ‘graças a Deus estou indo para casa’. Eu 
tenho fé, eu tenho trabalho e eu tenho família. Se você tiver as 
duas primeiras coisas, a terceira vai bem. 

Se um cidadão tem fé, trabalho e família, ninguém pode 
segurar a sua força. Estamos no solo do trabalho e nós vamos 
para o solo dos nossos lares. Cada um, dentro da sua fé, tem 
comprometimento com Deus – e ter comprometimento com 
Deus é ter comprometimento com as coisas certas. Obrigado, 
gente!”, concluiu.

Milton Domingues Petri, Diretor Vice-Presidente, também 
falou aos presentes, mencionando que agradece a Deus por ter 
conhecido o Urubatan quando tinha 17 anos. 

“Quando a gente sai para fazer este evento, acaba fazendo 
uma reflexão. A empresa tem 6 mil funcionários no Brasil todo. 
Esse número é o que compõe a nossa empresa, esta corrente, 
esta força que faz a empresa ser o que ela é hoje. Isso faz a gente 
se sentir muito gratificado.

É uma lembrança muito gostosa. Mas qual é o segredo 
para a empresa chegar a este ponto? Ao meu modo de ver, o 
segredo é a responsabilidade, a perseverança e o trabalho de 
cada um. 

Não existe uma pessoa que fique bem sem emprego. 
Quando está sem emprego, começa a procurar, a ficar 
desesperado, a fazer uma autocrítica, e pensa: ‘O que está 
acontecendo comigo que ninguém me chama?’. Então, 
nós temos o maior orgulho de poder estar com vocês aqui, 
trabalhar e fazer com que a empresa cresça e ofereça cada vez 
mais emprego. 

Bom, Simone, quero dar os parabéns para você não só 
pelo trabalho aqui, em Fortaleza, mas por toda a sua Regional. 
Quero agradecer aqui a presença dos Gerentes das nossas filiais. 
Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado!”, finalizou ele.

O Diretor de Operações, Luiz Carlos Lopes, também falou 
aos presentes, dizendo que temos grandes oportunidades 
diariamente, mas também grandes desafios: “Nós somos 
desafiados todos os dias porque vocês, todos os dias, operam 
o nosso negócio e têm que operar de maneira diferente, para 
que possamos ser melhores do que os nossos concorrentes, 
para que possamos ser diferentes, para que possamos encantar 
mais o mercado, para que possamos valorizar mais o serviço da 
Braspress e fazer que tenha efetivamente maior valor do que o 
do nosso concorrente. É isso o que nos desafia todos os dias. 

Fazer isso, executar da forma mais perfeita possível, é de 
fato um grande desafio. E isso não faz somente a Simone, não faz 
somente o Luiz, não faz somente o Presidente, isso se faz através 
da união de todos nós, com o pensamento único de vencer desafios 
todos os dias, de nos doar no sentido de poder sair de casa, vir 
trabalhar e, estando aqui, produzir com a maior perfeição possível 
e voltar para casa com a sensação de dever cumprido. 

É isso o que nos diferencia, afinal. Fortaleza está dentro 
das nossas 99 filiais existentes e é uma grande filial, que 
encara desafios de todas as formas. Quer que eu diga alguns? 
Nós temos aqui 140 mil volumes processados, dos quais 43 
mil despachos. Outro número interessante: 1.562.000 quilos 
de processamento. Não é pouco, não é verdade? 

Vamos complicar um pouquinho: desses números que 
falei, desses volumes, desses pesos, desses despachos, 
50% são retidos pela Secretaria da Fazenda do Estado, o 
que nos leva ao reprocessamento. Isso vai ganhando uma 
escala de uma dimensão incrível. Vocês têm que receber, 
validar documento, armazenar o volume, avisar o cliente, 
emitir guia. Isso não é coisa para gente pequena; é para 
gente grande como vocês, gente que tem competência para 
aquilo que faz. 

É assim a Braspress de Fortaleza, é a Braspress aqui 
representada com grande valor. É isso o que o cliente e o 
mercado enxergam. Por essas ações, por esse processamento 
feito, com o nível de perfeição e exigência da nossa capitã 
(por isso ela cobra mesmo), realmente nós não temos outro 
caminho que não seja o caminho da perfeição. 

Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações, falou 
aos colaboradores da filial



Café com o Presidente em Curitiba (PR)

C uritiba, capital paranaense, sediou o Café com 
o Presidente em 2 de outubro passado, com a 
presença de Urubatan Helou (Diretor Presidente), 

Milton Domingues Petri (Diretor Vice-Presidente), Giuseppe 
Lumare Júnior (Diretor-Comercial), Wanderley Costa 
(Gerente Regional do Paraná), Valdemir José (Gerente de 
Curitiba), Moacir Ferri (Gerente de Cascavel), José Carlos 
Brunet (Gerente de Guarapuava), Evangelista Caetano Nobre 
(Gerente de Londrina), Ibraim Helou (Gerente de Maringá), 
Ronaldo Adriano (Gerente de Pato Branco), José Cleverson 
Ferreira (Gerente de Ponta Grossa) e Rodrigo Gorino 
(Gerente de Umuarama).

Após cumprimentar a todos, Urubatan Helou pediu 
aos Diretores e Gerentes presentes uma salva de palmas 

para os colaboradores do Paraná. Em seguida, iniciou 
a sua fala, recordando o passado. “Não posso deixar de 
olhar para vocês e não olhar para o passado. Lá em mil, 
novecentos e abobrinha, quando a maioria esmagadora 
de vocês nem pensava em vir ao mundo, quando nós 
chegamos aqui, em Curitiba, em 1977, eu com 27 anos 
e o Petri com 26. Foi com uma Kombi e duas linhas 
telefônicas que nós começamos. 

Quando chegamos aqui, em 1977, e abrimos a filial de 
Curitiba, me recordo que nosso gerente era o Sr. Orlando 
Branco Garcia, um português. Na época ele já era de idade 
avançada, uns 50 e tantos anos. Eu olhava para ele com 
meus 27 anos e pensava: ‘Nossa Senhora, esse velhinho 
não vai comer castanha neste final de ano’. 

Portanto, os desafios são muito grandes, e a gente tem cada vez 
mais que buscar, através das nossas ações, o maior nível de perfeição 
possível. Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue 
nos dando forças, que Deus continue nos dando inteligência e 
cada dia mais vontade de poder vencer todos esses desafios que 
acabei de citar a vocês. É honroso estar num ambiente como este 
e ter a presença de um grande amigo chamado Waldir Gerardi, que 
escreveu muitas páginas na história da nossa Companhia ou, se não 
escreveu, esteve muito presente. É uma honra estar aqui com você. 

Poderia citar o nome de cada um, mas vou dizer alguns que me 
vem à cabeça. Gostaria, de maneira muito particular e respeitosa, 
afirmar que os poucos nomes que vou citar representam todos 
vocês: Osiel, Joana, Francisco, Francisca, Maria – e mais aqueles 
que estão presentes. Muito obrigado”, finalizou.

Simone Gerardi, Gerente Regional, também falou aos 
presentes, dizendo que era uma alegria e um prazer enorme 
receber os membros da Diretoria. “Para nós é uma honra poder 

estar aqui com vocês, porque nós passamos todos os dias tendo a 
oportunidade de falar da Braspress, falar da nossa Diretoria, falar o 
que fazemos. Quando temos a presença dos nossos representantes 
maiores, é gratificante. 

Obrigada, Sr. Urubatan, Sr. Luiz, Sr. Petri, toda a Diretoria. 
Obrigada a todos os gerentes das filiais e a toda a gestão de Fortaleza. 
Aos nossos Conferentes, aos nossos Ajudantes, nossos Auxiliares, 
ao Atendimento..., enfim, é como sempre digo para vocês: me sinto 
privilegiada e honrada de ter esta equipe de trabalho. 

Tudo o que temos aqui é nosso. Ninguém aqui faz nada 
diferente sozinho. Então, é um privilégio, assim como é um 
privilégio também estar na presença especial do meu pai, uma 
pessoa muito importante para mim. Estou cercada das pessoas com 
quem convivo todos os dias e que me deixam com muita raiva, mas 
também muito feliz! 

Esta é a Braspress que a gente leva todos os dias para casa, e a 
nossa casa a gente traz para cá. Muito obrigada”, finalizou ela. 

Urubatan Helou, Diretor Presidente, ao centro, em 2 de outubro passado
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 E o Sr. Orlando foi notadamente um amigo, ficou conosco 
por muitos anos. Ele já deve ter falecido, seguramente. Se 
estivesse vivo, hoje ele teria mais de 100 anos. Mas a gente 
conhecia o Sr. Orlando, conhecia o Sr. Vilson, um rapaz que 
cuidava da operação, tinha uma moça, a Joana, que fazia o 
serviço de cobrança. Naquela época não tínhamos o serviço 
de cobrança bancária; era ela com mais dois funcionários que 
faziam as cobranças ali, no entorno da Marechal Floriano, 
onde ficava boa parte dos nossos clientes, sobretudo a 
indústria de autopeças.

Vinha para cá toda semana, para ‘bater pasta’; vinha 
fazer aquilo que vocês eventualmente ainda fazem: visitava 
lojas da Marechal Floriano e batia de porta em porta, 
pedindo para aquele cidadão que, quando comprasse uma 
mercadoria, indicasse a Braspress. Trouxemos para cá um 
caminhãozinho pequeno, depois um caminhão Toco e depois 
começou o caminhão Truck. Construímos a nossa história. 
Quanta gente boa passou por esta história até chegarmos nos 
dias de hoje.

Naquela época nós conhecíamos as pessoas pelo nome. 
Era muito comum vir à Curitiba e ficar na casa da Joana 
ou do Sr. Orlando. Trabalhava durante a tarde e jantava 
na casa dele para falar sobre trabalho. Era essa vida, 100% 
dedicada ao negócio, para que a gente pudesse chegar 
aos dias de hoje. Em março de 2010 nós construímos este 
terminal com a colaboração de todas essas pessoas que 
passaram por aqui”, recordou. 

Depois, prosseguindo, lembrou também que, em abril 
de 2017, inauguramos o SORTER (Sistema Automatizado 
de Distribuição de Encomendas) em Curitiba: “Quanta 
coisa foi acontecendo, e eu não consigo mais saber o 
nome de um por um de todos os que constroem hoje a 

história da filial de Curitiba. Isso porque as pessoas que 
construíram nos trouxeram até aqui, nos trouxeram para 
esta maravilha de terminal, que é uma referência na 
cidade de Curitiba. 

Foram eles, os que passaram, que construíram 
isto, que nos deram o nosso SORTER de hoje. E que 
responsabilidade essa gente do passado depositou sobre 
nossos ombros para podermos construir o futuro. De 1977 
para cá, nós nos transformamos na maior transportadora 
de encomendas do País.

Todo dia peço a Deus por saúde, para que possa 
continuar fazendo a mesma coisa todos os dias. Todos 
os dias levanto e digo: ‘Meu Deus, muito obrigado’. Nós 
estamos em um país de 13 milhões de desempregados, e eu 
vou trabalhar. Aí acabou o serviço à noite, fechei a minha 
sala, me despedi da Simone, passei na sala de cada um dos 
Diretores e, quando chego à porta da empresa, falo: ‘Meu 
Deus, obrigado porque estou indo para minha casa’. 

Fé em Deus: é Ele quem faz a nossa agenda. Deus faz 
a nossa agenda, Deus fez a nossa vida. Deus fez com que 
nosso pai e nossa mãe se encontrassem em determinado 
momento e pudessem gerar a nossa vida. Deus, muito 
obrigado! Fé, trabalho e família: o tripé de sustentação de 
todo ser humano. Acredito em Deus e sei que ele existe 
porque estou aqui e sei que não sou obra do acaso. Tenho 
trabalho, esse trabalho também é divino”, acrescentou. 

Depois perguntou quem dos presentes foi admitido 
na Braspress em 2004: “Everaldo, você foi admitido em 
2004? Portanto, lá se vão 14 anos. O que a Braspress 
proporcionou na sua vida?”, questionou. 

O colaborador respondeu: “Uma casa, um automóvel, 
um emprego estável”.

Giuseppe Lumare Júnior, Diretor Comercial, falou aos colaboradores da filial de Curitiba (PR)
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Finalizando, disse: “Transformação de vida. Transformou 
sua vida? Transformou a minha. Aquele moleque que andava 
de triciclo lá na Avenida São João, se transformou em 
empresário. Transformou a vida de um pequeno agricultor do 
interior de São Paulo, que é o Petri. E transformou a sua vida. 
Deus te deu uma casa; não foi a Braspress que te deu, mas 
Deus que colocou a sua casa na sua vida. Deus te deu o carro, 
e não a Braspress. Deus te deu trabalho; foi por uma ação 
divina. E se vocês estão aqui por uma ação divina, não vamos 
decepcionar quem nos colocou aqui. É um pecado renegar ou 
colocar em segundo plano um trabalho que foi dado pela fé e 
não amar a família. As colunas que sustentam a vida humana: 
fé, trabalho e família. Se fé e trabalho vão bem, a família vai 
maravilhosamente bem, e você não precisa de mais nada. 

Então, quero terminar. Está muito bom o papo, mas a 
empresa precisa continuar trabalhando. Gostaria de falar o dia 
inteiro, porque nós temos muito a falar sobre o nosso negócio. 
O sorteio de prêmios que vamos fazer hoje é só para aumentar 
este nosso congraçamento e marcar a data. Felicidades para 
vocês, gente, muito obrigado!”, concluiu. 

Depois foi a vez de Milton Domingues Petri, Diretor 
Vice-Presidente, falar aos presentes: “Primeiro, quero dizer 
a todos vocês sobre a minha satisfação de estar aqui com 
nossos colaboradores do Estado do Paraná, que tem uma 
força econômica muito grande dentro do nosso país. Por isso 
é uma honra estar aqui, e aproveito para cumprimentar todos 
os presentes. 

Vocês sabem que tenho um orgulho muito grande de ser 
um dos fundadores, junto com o nosso Presidente, Urubatan 
Helou. Nós nos conhecemos quando tínhamos 16, 17 anos, 
e estamos juntos todo esse tempo. Fundamos esta empresa, 
começamos com dois ou três funcionários, e hoje beiramos 6 
mil profissionais. São 99 filiais espalhadas pelas principais 
cidades do País.

Isso para nós é um orgulho muito grande. A empresa 
completou 41 anos neste ano e graças a pessoas como vocês, 
que todos os dias saem de casa e vêm para a empresa. Costumo 
dizer o seguinte: quando a gente visita algumas cidades através 
do Café com o Presidente, não fico com nenhuma inveja de 
vocês e vou dizer o porquê: já fui ajudante, já fui conferente, 
já fui motorista, gerente de filial. Nós conhecemos tudo o que 
vocês fazem, e isso é uma coisa muito gostosa. 

A nossa empresa funciona 24 horas por dia, cada um 
desempenhando a sua função: nossos motoristas, nossos 
encarregados, e isso nos faz crescer cada vez mais. A nossa 
empresa está se estendendo para a América do Sul. Já operamos 
Argentina, Paraguai e Uruguai, e devemos estender ainda para os 
demais países da América do Sul. Então, pessoal, é uma satisfação 
estar aqui com vocês. Um bom dia a todos vocês”, finalizou.

Giuseppe Lumare Júnior, Diretor Comercial, também 
falou aos presentes, dizendo da importância das pessoas: “O 
que a gente tem de importante na empresa – e isso não é clichê 
– são as pessoas. Isso é verdade. O Urubatan repete muito isso 
porque é a razão de estarmos aqui presentes; nós queremos 
proximidade com vocês. Não é simplesmente sair de São Paulo 
para cá e cobrar produtividade. 

Costumo dizer, fazendo até uma analogia política, 
que existem três maneiras de lidar com a sua casa: você 
é ou revolucionário, ou reacionário, ou conservador. O 
revolucionário é aquele que pega a casa e, se encontra um 
vazamento, manda derrubar a casa. É um tipo que vai ao 
extremo. O reacionário é o contrário: é aquele cara que, no 
caso de um vazamento, diz para deixar o vazamento para lá, 
porque a casa ainda tem teto. 

Existe o terceiro tipo, que acho o certo: o conservador, um 
sujeito que age com parcimônia. Se a casa tem vazamento, ele 
não vai derrubar a casa, mas consertar o vazamento. Não é 
certo isso? Porque o conservador mantém um objetivo a partir 
de uma história. O mais difícil é você ter uma casa, é você 
construir alguma coisa – e a Braspress conseguiu construir 
alguma coisa. 

Nós temos 41 anos de empresa. Essa construção em que 
podemos agir de três modos: revolucionário, reacionário ou 
conservador. O tempo nos permite optar. O revolucionário 
é aquele que vai embora, que diz que não quer continuar. 
O reacionário é aquele que se exime de responsabilidade, 
que faz a coisa errada e pensa: ‘Dane-se; não tô nem aí’. O 
conservador, não. O conservador é aquele que procura jogar 
quieto no time, faz a parte dele e conserva, mantém e faz a 
coisa melhorar. 

A história da Braspress é assim: nós estamos ao longo 
dos anos colocando camada sobre camada. De vez em quando 
a gente erra e tem que fazer uma reforma. Essa é a palavra. 
Depois que você tem uma empresa constituída, precisa 
conservar. Para conservar, não pode nem destruir nem 
abandonar: você precisa reformar. Isso não vale para a gente 
também? Cada um de nós não tem que fazer uma reforma 
íntima? A reforma íntima não é um prédio; somos nós. A gente 
não muda no braço, mas a gente muda a mentalidade. 

Então, é isso. Quero dizer para vocês que o que a gente 
conquistou só quando sabe fazer de verdade a gente alcança, 
porque só se aprende fazendo, melhorando, aprimorando, 
reformando... Sendo revolucionário sem ser reacionário, 
fazendo reforma. Reformar o que está fora e reformar o que 
está dentro da gente. 

É isso, pessoal. Quero agradecer a presença de todos e 
espero que as poucas palavras que coloquei possam ajudar em 
uma reflexão. Muito obrigado”, finalizou. 
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Urubatan Helou, Diretor Presidente, ao lado da Gerente da filial de Brasília, Edilene Ribeiro

Café com o Presidente em Brasília (DF)

A filial de Brasília realizou o Café com o Presidente no 
dia 6 de outubro passado, contando com a presença 
de Urubatan Helou (Diretor Presidente), Giuseppe 

Coimbra (Diretor Administrativo-Financeiro), Jorge Bittar 
(Gerente Regional do Centro-Oeste), Edilene Ribeiro (Gerente 
de Brasília), Waldenildo Leite (Goiânia), Dercivaldo da Silva 
(Rio Verde), Fransuez Jeronimo (Palmas), Vinícius Gonçalves 
de Souza (Porangatu), Jaqueline Graziani (Gerente Comercial de 
Goiânia) e Alessandro Bonfim Vieira Sousa (Gerente Operacional 
de Goiânia). 

Dando início ao evento, Urubatan Helou pediu a todos da 
Diretoria e da Gerência que aplaudissem os 100 colaboradores 
de Brasília presentes, bem como seus familiares. Em seguida, 
recordou o início da Braspress: “Fico muito feliz em poder revê-
los. A Braspress foi fundada em 1977. Lá se vão 41 anos. Tinha 
27 anos naquela ocasião. Nasceu com uma Kombi e duas linhas 
telefônicas. Sempre trabalhando de forma incessante, a vida 
inteira fazendo isso. A vida é feita de renúncias; não dá para se ter 
tudo o que se quer: ou você tem uma coisa ou você tem outra, mas, 
com fé e trabalho, nós fomos construindo a nossa empresa. 

Recordo-me como se fosse ontem quando abrimos a nossa 
filial de Brasília, em 1986. A Braspress nasceu lá em São Paulo 
fazendo São Paulo–Belo Horizonte. Depois fomos abrindo filiais 
em Curitiba, Rio de Janeiro, Campinas, Porto Alegre e de Brasília. 

Gente, que maravilha! Vocês não imaginam o que estou 

sentindo agora, aqui, neste momento olhando para vocês, 
pensando que, daquela iniciativa, vocês construíram  99 filiais, 
temos a melhor frota, a frota mais jovem, a melhor tecnologia, os 
melhores processos, os melhores terminais..., mas nada disso tem 
valor, porque aquilo que tem valor realmente são as pessoas que 
habitam esta Companhia. 

Prosseguiu, fazendo perguntas aos colaboradores mais 
antigos, como o Wilson e o Rafael: “Quando o senhor entrou na 
Braspress?”.

 “Em 1992, quando cheguei a Brasília”, disse Wilson. 
“E o senhor Rafael?”, perguntou.
“Em 2000. Já se passaram 18 anos”, respondeu. 
“Nós temos outros tantos como eles na Companhia – muitos, 

inclusive aqui, na filial de Brasília. Pessoal, uma salva de palmas 
para eles, uma salva de palmas para essa gente que ajudou a 
construir a Companhia, uma salva de palmas para esse povo que 
trabalhou para que esta Companhia fosse a maior transportadora 
de encomendas do País. 

Não são os nossos terminais, não é a nossa frota, não é a nossa 
tecnologia, mas são eles! Uma empresa sem gente é uma empresa 
fantasma. Saímos do pé da montanha, escalamos a montanha e 
nos transformamos em líder de mercado! E ninguém vai nos tirar 
daqui de cima. Sabe o porquê? Porque esta empresa é habitada por 
corações. Tudo o que nós temos foi tirado da Braspress, que nos 
transformou. Somos uma empresa de transformação de pessoas.
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Jorge Bittar, Gerente Regional do Centro Oeste, 
em 6 de outubro passado

Essa gente tem na sua essência três coisas para se tornar 
aquilo que quer: fé, trabalho e família. O cidadão todo dia, ao 
acordar, tem que dizer assim: ‘Meu Deus, muito obrigado porque 
vou trabalhar’. Estamos falando isso em um país que tem 13 
milhões de desempregados. Por isso, após o término do trabalho, 
no final do dia, fala o seguinte: ‘Meu Deus, estou voltando para 
minha casa’. Está formada a trilogia da felicidade: fé (muita fé), 
trabalho e família. 

De quem é a Braspress? Alguém sabe? É nossa! Sou um 
daqueles que, perto dos 70 anos, levanto todos os dias de manhã 
e digo: ‘Deus, muito obrigado! Vou trabalhar’. E vou dizer mais 
uma coisa para vocês: quando chego em casa, agradeço por chegar 
em casa, mas lá continuo trabalhando. Mas por que fazer isso? 
O senhor está abdicando da sua vida, o senhor poderia estar 
viajando’, falam algumas pessoas. Como é que vou poder virar 
as costas para uma coisa que foi colocada por obra divina? Não 
estamos aqui por acaso, nenhum de nós está. É só a gente imaginar 
como a vida nos trouxe até aqui. Será que foi coincidência? 

Não. Nós reverberamos a vontade de Deus. Nós somos 
filhos dele e estamos nesta vida para cumprir um papel que Ele 
determinou para ser cumprido por nós”, destacou. 

Finalizando sua fala, fez referência à Gerente Edilene, que 
aniversariava naquele dia: “Hoje é aniversário dessa mulher, que 
inspirou o nosso encontro. Que maravilha! Em 1986, quando 
abri a filial de Brasília, chegava aqui e chamava um por um pelo 
nome. Conhecia todos os oito ou nove funcionários. Isso nós não 
podemos perder.

Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado!, concluiu.
Em seguida, falou Giuseppe Coimbra, Diretor 

Administrativo-Financeiro, dizendo que estava muito satisfeito 
por estar na filial: “Já visitei muitas vezes a filial de Brasília, 
mas nunca tive a oportunidade de estar com todos, porque as 
minhas passagens sempre foram muito rápidas. Em nome dos 
nossos Gerentes da Regional Centro-Oeste, dos Diretores, do 
Petri (que não pôde estar aqui) e dos demais Diretores que 

também não estão, gostaria de agradecer por esta reunião. É 
importante observar toda a energia que se forma, estendida a 
seus funcionários. Sou pai e sei o quanto a gente capta e leva a 
energia daquilo que a gente faz. 

Tenho visto, no grupo de Gestores, as reuniões, os cafés da 
manhã Brasil afora. Não tenho frequentado esses eventos, mas 
vejo em todos eles uma energia que parece pulsar: a alegria, 
a vibração das pessoas, e também a vibração daqueles que 
representam a Diretoria. 

É uma forma de a gente se aproximar, é uma forma de a gente 
saber um pouco mais do que se faz, do que se busca e o que se 
espera da Braspress. No final das contas, a Braspress daqui, de 
Brasília, está sentada aqui dentro: somos nós. Tem gente que fala 
assim: ‘Nossa, mas a sua função dentro da empresa é de muita 
responsabilidade’. Não é! 

A minha responsabilidade é igual à de cada um de vocês que 
faz o seu papel, não importa a função. Porque cada um, fazendo 
sua função direito, vai me ajudar a concluir as tarefas e nós vamos 
fechar esse ciclo virtuoso. Sou a favor de fazer cada vez mais 
estes encontros. Claro que são espaçados, pois a empresa é muito 
grande e está espalhada pelo Brasil inteiro, mas estes encontros 
promovem aproximação. 

Isto é um negócio muito importante, e a importância dada 
pelos filhos e pela família é porque a gente orienta, a gente 
mostra os caminhos, e a força que eles dão é o orgulho que eles 
têm de cada de nós pelo trabalho e dedicação. Eles ficam felizes, 
independentemente da função. 

Essa relação precisa ser valorizada, porque é ela que dá 
forças para a gente vir aqui, na empresa, e trabalhar, cumprir 
com honra nossa função e fazer a Braspress crescer. Quando 
a gente diz que a Braspress está crescendo, ela está puxando 
para cima aqueles que trabalham ali. Quando olho para a 
minha história e a de muitos funcionários que conheço, todos 
nós melhoramos com a Braspress, mas é preciso todos os dias 
dedicar amor e responsabilidade àquilo que nos oferecem. 
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Gostaria de parabenizar a todos vocês, da filial de Brasília, 
estendendo evidentemente a todos os funcionários do Brasil 
inteiro e dizer que nós estamos em São Paulo lutando a cada dia, 
buscando melhorias, certos de que, com a mesma entrega de 
cada de um de vocês, nós vamos fazer a Braspress melhorar cada 
vez mais – e melhorar também as nossas vidas”, finalizou ele.

Depois, falou Jorge Bittar, Gerente Regional do Centro-
Oeste: “Esta oportunidade vai servir para estreitarmos nossos 
laços, que já são muito bons. Nós temos uma convivência uma 
convivência muito próxima, apesar de ser uma filial bem grande. 
Nós nos conhecemos, sabemos das dificuldades uns dos outros. 
Então, é muito bom manter isso. Muito bom também receber 
nossos Diretores e Gerentes, companheiros de luta das demais 
filiais. Agradeço a presença; é um prazer estar aqui hoje com 
vocês. Muito obrigado”, afirmou ele.

Também a Gerente Edilene compartilhou dos mesmos 
pensamentos: “É um prazer imenso estar aqui com vocês. Nós 
vamos ter uma manhã bem diferente, um sábado bem agradável. 
Aos novos colaboradores que ainda não me conhecem, meu 
nome é Edilene, e sou a Gerente desta unidade. Vou ler um 

texto para vocês porque não quero correr o risco de esquecer 
nada: a Braspress é uma quarentona com alma de criança: 
sempre atual, sempre inovando, sempre jovem e com espírito 
aventureiro. Por isso, acho muito oportuno, já que estamos 
entrando na semana do Dia das Crianças, reunir as famílias dos 
nossos colaboradores para que nossos filhos possam conhecer 
um pouco da rotina dos seus heróis. 

Por esta oportunidade, quero agradecer imensamente ao 
nosso Diretor Presidente, aos nossos Diretores, pois há muito 
tempo gostaria de fazer um evento como este. Nossa atividade 
lembra um pouco o trabalho de Papai Noel, só que em tempo 
integral. Como já disse nosso Presidente, ‘não transportamos só 
mercadorias, mas transportamos sonhos’. Transportamos um 
presente especial, um medicamento importante, um vestido ou 
um computador tão esperado.

Para nossos pequenos, vivenciar isso é duplamente 
gratificante, seja por concretizar a brincadeira com o caminhão 
carregando areia da praia, seja por mostrar a eles uma atividade 
tão importante e necessária para a sociedade exercida pelos 
seus pais”, finalizou ela.

Giuseppe Coimbra, Diretor Administrativo-Financeiro, deixou sua mensagem aos convidados
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Braspress leva solidariedade
a Passo Fundo (RS)

Braspress transporta doações para o 
Hospital do Fogo Selvagem

Da esquerda para a direita: Luiz Dalmagro, assessor do Hospital São 
Vicente de Paulo; Charles Paiani, Gerente da filial de Passo Fundo 
(RS); Antônio Vilmar, integrante vicentino; Lonaí Morais, Supervisora 
Operacional da filial de Passo Fundo (RS); Débora Winter, Vendedora 
Externa filial de Passo Fundo (RS); e o beneficiado João Victor

Da esquerda para a direita: Luiz Alberto, Gerente da filial de Uberaba (MG), acompanhado da equipe organizadora da campanha: Renato Muszkat, 
Solange Muszkat, Betina Coin e Arnaldo Coin

– Hospital do Fogo Selvagem, Grupo Espírita da Prece 
de Chico Xavier, Casa de Auxílio do Centro Espírita 
Aurélio Agostinho, Casa de Auxílio e Hospital do 
Centro Espírita Pedro e Paulo e Casa Espírita Fraterna 
Francisco de Assis. 

Durante a campanha de Natal, a Braspress voltou a 
transportar doações que beneficiaram o Lar de Caridade 
do Hospital Fogo Selvagem. Foram distribuídas 150 
sacolinhas com roupas, calçados, produtos de higiene 
pessoal, brinquedos e material escolar, além de 25 
cestas básicas. A entrega, em 7 de dezembro passado, 
foi acompanhada por Luiz Alberto Abreu, Gerente da 
filial de Uberaba.

A           Braspress transportou a doação de um triciclo 
utilizado por portadores de mobilidade reduzida 
da cidade de São José dos Campos (SP) para 

Passo Fundo (RS). O triciclo foi adquirido por meio da 
arrecadação de pequenas quantias em dinheiro pela equipe 
do Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo (RS).

Ao chegar à cidade gaúcha, a doação foi direcionada 
ao jovem João Victor Vargas, de 15 anos, portador de 
deficiência física decorrente de paralisia infantil. A entrega 
da doação foi acompanhada pelo assessor Luiz Dalmagro, 
representante do Hospital São Vicente de Paulo, e Charles 
Paiani Leite, Gerente da filial de Passo Fundo, em 29 de 
junho passado.

O Hospital do Fogo Selvagem e outras quatro 
entidades assistenciais de Uberaba (MG) receberam, em 8 
de junho passado, doações provenientes de São Paulo (SP) 
transportadas pela Braspress. A Companhia levou à cidade 
do Triângulo Mineiro 450 cobertores e 250 travesseiros, 
que aqueceram e deram conforto aos beneficiados.

A ação, realizada anualmente, fez parte da Campanha 
de Inverno, que, além de doar cestas básicas, roupas e 
medicamentos, aquece o inverno dos beneficiados com 
cobertores e travesseiros. As doações foram viabilizadas 
por um grupo de empresários.

As instituições que receberam as doações 
transportadas pela Braspress foram: Lar de Caridade 
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Braspress transporta doação em 
homenagem a Romilda Nunes

Braspress transporta doações para a 
Associação Rapunzel Solidária

Os equipamentos foram entregues à paciente Maria Rita Ponciano, 
em 22 de agosto passado

Coleta das doações em São Paulo (SP): Anderson dos Santos, Ajudante de Tráfego; Isapaula de Oliveira, Studio Toninha Rocha, e Eduardo 
Maciel de Araújo, Motorista Urbano

Em outra oportunidade, em 26 de setembro 
passado, a Braspress realizou quatro transportes 
a partir de São Paulo (SP) com destino ao Hospital 
Santa Maria de Suzano (SP), ao Hospital Mário 
Kroueff, à APPO e a Melissa Paladino, no Rio 
de Janeiro (RJ). No dia 9 de outubro passado, a 
Companhia transportou doações do Instituto Áster 
de Belém (PA) para São Paulo (SP). 

A Braspress transportou uma cadeira de rodas e um 
apoio para pés que pertenceram a Romilda Nunes, ex-
Gerente de Coletas, que foi colaboradora da Organização por 
39 anos. Inspirada pela emocionante história de superação 
de Romilda, a família decidiu doar os equipamentos para a 
AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente), da 
qual Romilda foi paciente anos atrás. 

O transporte solidário, realizado em 22 de agosto 
passado, teve um singelo tom de homenagem póstuma à 
colaboradora, que por quase quatro décadas dedicou-se 
à Companhia. Gisele Cristine Vieira, Assistente Social da 
Braspress, foi a responsável por acompanhar a entrega da 
doação. A cadeira de rodas utilizada por Romilda passará a 
ser utilizada por Maria Rita Ponciano, paciente da AACD.

A Associação Rapunzel Solidária contou com o apoio 
da Braspress no transporte de dois volumes que partiram 
de São Paulo (SP) com destino ao Hospital Mário 
Kroueff, no Rio de Janeiro (RJ), e à APPO (Associação 
Petropolitana dos Pacientes Oncológicos), em Petrópolis 
(RJ). Os volumes continham doações de cabelos naturais 
para confecção de perucas, além de perucas já prontas. 
O transporte foi realizado em 16 de julho passado. 
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Braspress transporta cobertores
para Petrópolis (RJ)

Braspress ajuda Grupo de Apoio à 
Criança com Câncer de Natal (RN) 

Comunidade Pequena Juriti
recebe apoio da Braspress

A Companhia transportou mil cobertores para Petrópolis, em 19 de 
junho passado

Colaboradores da filial de Natal, em 20 de novembro passado

As 50 cestas básicas foram doadas às famílias da comunidade 
Pequena Juriti

A Braspress transportou de maneira solidária 
mil cobertores de Brasília (DF) para Petrópolis  
(RJ), em 19 de junho passado. A doação foi 
direcionada ao Centro Espírita Missionários da 
Caridade de Petrópolis (RJ). A instituição local 
ficou encarregada de distribuir as doações aos 
moradores mais necessitados da fria cidade da 
região serrana fluminense. 

O GACC (Grupo de Apoio à Criança com Câncer) do 
Rio Grande do Norte contou com a ajuda da Braspress 
por intermédio de 26 colaboradores da filial de Natal, 
em 20 de novembro passado. A Braspress adquiriu as 
camisetas para esses colaboradores com a logomarca do 
projeto de apoio a pacientes oncológicos. O GACC atua há 
29 anos na capital potiguar com projetos de hospedagem 
de famílias em processo de tratamento, atendimento 
psicossocial e distribuição de cestas básicas.

A Braspress apoiou a comunidade Pequena Juriti, 
em São João de Meriti (RJ), por meio da doação de 
material esportivo e escolar viabilizado por Urubatan 
Helou, Diretor Presidente da Braspress. As doações 
foram destinadas a um projeto social desenvolvido na 
comunidade, que visa atrair crianças para o mundo dos 
esportes e afastá-las da violência e da criminalidade. 

Tânia Regina Porto de Moura, Supervisora 
Administrativo-Financeira da filial do Rio de Janeiro 
(RJ), acompanhou a entrega das doações, recebidas por 
Enilda Ribeiro Waynd, em 14 de dezembro passado. 
Entre os materiais doados estão duas bolas de futebol, 
traves e redes de gol, coletes de treinamento com o logo 
Braspress, calças jardineiras em trevira com botas, lápis 
de cor, giz de cera e folhas de ofício. Para completar as 
doações, a Braspress ainda viabilizou a doação de 50 
cestas básicas, que foram distribuídas às famílias da 
comunidade Pequena Juriti. 
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Braspress transporta cadeiras de 
rodas para Blumenau (SC)

Braspress transporta
doações para a Bahia

Ismael Chaves, Motorista; Adriane Ruoff, Assistente Social do Hospital 
Santo Antônio de Blumenau (SC); Renato Gerardi, Gerente da filial de 
Blumenau (SC), e Moacir Pokrywiecki, Conferente

Da esquerda para a direita: Fernando Almeida, Coordenador 
de Distribuição e Logística da Boardriders; Pedro Marcos Nery, 
Ajudante de Tráfego; Mayk Vinícius de Almeida, Motorista Urbano, e 
Edmilson dos Santos, Ajudante de Tráfego

A Braspress transportou 12 cadeiras de 
rodas que saíram de Curitiba (PR) com destino 
ao Hospital Santo Antônio de Blumenau (SC). 
Odair Bernardi, Gerente da filial de Blumenau, 
acompanhou a entrega, que aconteceu em 25 de 
junho passado. 

A Braspress fez duas operações de transporte para 
levar doações de São Paulo para a Bahia. Os volumes, 
que somavam 1.586 quilos, foram destinados à 
população de Amargosa (BA). 

O primeiro transporte de roupas, originado em 
Bragança Paulista, aconteceu em 23 de novembro 
passado com 34 volumes de peso total de 530 quilos. A 
segunda operação se deu em 26 de novembro passado: 
1.056 quilos de roupas a partir de São Paulo (SP). Todos 
os donativos foram destinados ao Fundo Municipal de 
Assistência Social de Amargosa. 

Associação recebe doações 
transportadas pela Braspress

Kleser José Linhalis, presidente do Lions Clube Colatina – Centro; Wendel Pertel, Gerente da filial de Colatina (ES), e Mário Balbino de Souza 
Filho, diretor do Lions Clube Colatina – Centro

para a cidade de Colatina (ES) a pedido do Lions Clube 
Colatina – Centro, em 29 de novembro passado. Wendel 
Pertel, Gerente da filial de Colatina (ES), representou a 
Companhia durante a entrega dos donativos.

A ACDV (Associação Colatinense de e para 
Portadores de Deficiências Visuais) recebeu uma doação 
de 40 bengalas transportadas pela Braspress. Os objetos 
foram coletados em São Paulo (SP) e transportadas 
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Braspress colabora com a
campanha Meias do Bem

Braspress apoia Fundação Edmilson

Braspress transporta
enxovais para a Bahia

A Braspress colaborou com a campanha Meias do Bem, 
da companhia têxtil Puket. Por meio do transporte solidário 
de doações de meias usadas, a Organização pôde contribuir 
com o projeto social e sustentável da marca. A campanha 
Meias do Bem arrecada um grande número de meias usadas 
que são recicladas e transformadas em cobertores. 

A ação distribuiu os cobertores feitos de material têxtil 
reciclado para a população carente, entidades assistenciais 
e abrigos. A Braspress transportou o material de Curitiba 
(PR) para Ferraz de Vasconcelos (SP), em 27 de julho 
passado. A coleta das doações contou com a supervisão de 
Valdemir José de Almeida, Gerente da filial de Curitiba. 

A Braspress realizou o transporte solidário de 
brinquedos para a festa de Natal da Fundação Edmílson, 
em Taquaritinga (SP). Os quatro volumes de doações 
saíram de São Paulo (SP) com destino à cidade do interior 
paulista. Simone Borges, Gerente Regional de Ribeirão 
Preto (SP), acompanhou a entrega das doações, em 17 de 
dezembro passado. 

Na ocasião da entrega, Edmílson, ex-jogador da 
Seleção Brasileira de Futebol, agradeceu Urubatan Helou, 
Diretor Presidente, pela solidariedade: “Quero agradecer 
de coração o pessoal da Braspress, em especial ao Urubatan 
Helou. Foi uma festa fantástica, mas sem a Braspress nós 
não conseguiríamos trazer esses brinquedos de São Paulo 
para Taquaritinga”, declarou Edmílson. 

A Braspress transportou dois volumes de doações 
que saíram de Presidente Prudente (SP) com destino 
a Dom Basílio (BA). A Paróquia Menino Jesus de 
Praga, de Presidente Prudente, confeccionou e 
doou enxovais de bebês que foram direcionados à 
Paróquia São João Batista, na cidade de Dom Basílio. 
O transporte solidário foi acompanhado por Rodrigo 
Costa, Gerente da filial de Presidente Prudente, em 
22 de outubro passado. 

Maria Lucia Camilo, Motorista Urbana da filial de Curitiba (PR) e 
Fernanda Rodrigues, do Colégio Marista, em 27 de julho passado

Da esquerda para a direita: Rodrigo Costa, Gerente da filial de Presidente 
Prudente (SP), Felício Cirilo dos Santos e Pedro Lopes, ambos da comissão 
administrativa-financeira da Paróquia Menino Jesus de Praga
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Braspress transporta cestas
básicas para a Tip Top

A Braspress transportou 300 cestas básicas 
doadas pela marca de roupas infantis Tip Top. A 
ação teve o objetivo de beneficiar os colaboradores 
da marca no Estado do Mato Grosso Sul. As 
doações foram coletadas em Cotia (SP) com destino 
a Campo Grande (MS) e Sidrolândia (MS), em 14 
de dezembro passado. Neurivan Trindade, Gerente 
Regional de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, 
supervisionou a entrega das cestas básicas, em 18 
de dezembro passado. 

Neurivan Trindade, Gerente Regional de Mato Grosso e Mato Grosso do 
Sul, e Renan Markson, representante da Tip Top
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Showbol recebe apoio da Braspress
O evento esportivo Showbol, organizado pelo 

ex-jogador Francisco Monteiro, o Todé, contou com 
o apoio da Braspress por mais um ano consecutivo. 
A Companhia realizou o transporte do material 
esportivo do evento, que aconteceu em Santo 
André (SP), em 25 de agosto passado. Na ocasião, 
o Showbol arrecadou alimentos não perecíveis 
doados a creches e famílias carentes. O evento contou com a participação de grandes nomes do esporte

Braspress doa bicicleta
para evento esportivo

A Braspress, através de Urubatan Helou, 
Diretor Presidente, doou uma bicicleta ao Circuito 
Ciclístico de Três Lagoas (MS), organizado pelo 
SEST-SENAT (Serviço Social do Transporte e 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte). 
A doação da Braspress foi sorteada entre os 
participantes da prova. 

O evento, destinado aos colaboradores de 
empresas de transporte e seus familiares, visou 
estimular a prática esportiva e o melhoramento 
da qualidade de vida. Claudio Passarelli, Gerente 
da filial de Três Lagoas (MS), representou a 
Braspress no evento, que aconteceu em 23 de 
setembro passado.  

Cláudio Passarelli, Gerente da filial de Três Lagoas (MS), 
representou a Companhia no evento
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Simone Borges
Regional de Ribeirão Preto (SP)

P rosseguindo com a série sobre o balanço das regionais, 
destacamos nesta edição Simone Borges, da Regional 

de Ribeirão Preto (SP):

BRASPRESS NEWS: Quando começou na 

Braspress? Conte sobre sua carreira na Organização.

Simone Borges: Iniciei minhas atividades no segmento de 
transporte em Porto Alegre (RS) no ano de 1998. Em 2004 fui 
transferida para o Nordeste, onde trabalhei em Recife (PE) e 
Fortaleza (CE). Em setembro de 2012 eu trabalhava em Fortaleza 
(CE), quando tive a honra de receber do Sr. Urubatan, do Sr. Petri 
e da Diretoria a oportunidade de trabalhar na Braspress. Assumi 
a Regional de Ribeirão Preto (SP) em 17 de setembro de 2012, 
exatamente em um dos períodos mais pujantes da operação 
naquele ano. Nosso maior desafio era administrar a performance 
de entregas, devido ao momento que o mercado vivia, de uma 
imensa quantidade de carga. Com muita dedicação e o apoio de 
toda a equipe de colaboradores, conseguimos fechar o ano de 
2012 com sucesso e todas as entregas concluídas, literalmente 
lavando o terminal em 21 de dezembro de 2012.

BRASPRESS NEWS: Quais foram os 

principais desafios durante essa trajetória?

Simone Borges: O principal desafio foi a mudança de 
empresa, de cidade, de equipe, mas sempre tive como meta de 

vida a seguinte frase: “Se algum dia em sua vida uma estrela 
brilhar, siga-a; pode ser que ela seja a sua pior derrota, mas 
impedirá que você passe o resto da vida imaginando que 
poderia ter sido a sua maior vitória”. Dessa forma, sempre 
assumi com muita determinação e responsabilidade todos 
os des afios pessoais e profissionais. Além da mudança, 
destaco o desafio de fazer parte da Braspress, uma empresa 
totalmente diferenciada no segmento de transporte, o peso 
da responsabilidade de não decepcionar a Diretoria, que 
me confiou essa oportunidade, conquistar uma equipe nova 
e um mercado que até então desconhecia. Esses desafios, 
foram conquistados um a um, com muita humildade e 
dedicação.

BRASPRESS NEWS: Quais foram as 

primeiras ações/medidas em sua chegada à Regional? 

Simone Borges: Integração e conhecimento das 
habilidades de cada um dos colaboradores  para que juntos 
pudéssemos dar sequência a todas as conquistas da filial até 
então e aperfeiçoar os próximos projetos. Mais um passo 
foi mapear o mercado de atuação da Regional, cidade por 
cidade, para entender o potencial econômico de cada uma 
e para saber o que faltava para explorar comercialmente 
do que o mercado tinha em cargas com o nosso perfil 
de encomendas, além de desenvolver estratégias para 

Simone Borges gerencia a Regional desde 2012
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atendermos melhor – comercial e operacionalmente – essas 
cidades, com o objetivo de aumentar o faturamento e a 
lucratividade da Regional. Enfim, estruturar a filial para o 
movimento de cargas do ano seguinte. 

BRASPRESS NEWS: Como avalia o 

desempenho da Regional? 

Simone Borges: Avalio de forma positiva. Atendemos 
a 84 municípios na região, distribuídos estrategicamente 
em 20 rotas, o que nos permite, com essa capilaridade e 
acompanhamento diário, cumprir as metas nos indicadores 
de performance de entrega, baixa on-line e meta de 
faturamento. Em 2018, até agosto, a filial realizou, em 
média, 1.140 serviços de coletas e entregas, movimentando 
3.420 volumes por dia. Atualmente, fazemos o transporte 
para todas as principais indústrias da região cujas cargas são 
compatíveis com nosso perfil operacional. Conseguimos a 
fidelização dessas empresas. Temos uma equipe totalmente 
comprometida com o desenvolvimento da filial e com a 
lucratividade da Organização. Unidos, buscamos atingir 
cada meta e comemoramos cada conquista.

BRASPRESS NEWS: Qual o diferencial da 

sua gestão? Poderia fazer um balanço comparativo?

Simone Borges: O diferencial está no acompanhamento 
in loco dos processos de todos os setores e do desempenho 
da equipe. Durante o período em que estou à frente da 
Regional, graças a Deus, com muito trabalho, perseverança, 
apoio de todos da minha equipe e da Diretoria, ano a ano 
apresentamos melhores resultados. Na média do período, 
registramos crescimento de 98% na Média Kilo da filial e de 
37,33% no faturamento. Sempre focamos na qualidade de 
nossos serviços e atendemos às expectativas da Diretoria e 
dos nossos clientes. Atuo vigilante nos custos da filial, para 
conseguirmos resultados positivos para a Companhia.

BRASPRESS NEWS: Quais são os principais 

desafios da Regional?

Simone Borges: Conquistar, aumentar e manter o 
faturamento da Regional, em um mercado muito rico, 
porém extremamente forte nos segmentos em que não 
atuamos diretamente: o agronegócio e o polo usineiro. Por 
isso, como sempre falo para minha equipe comercial, temos 
que “tirar água de pedra”, conquistar o único embarque 
da peça da máquina, comprada uma vez por mês pelo 
departamento de manutenção da empresa. Além disso, 
precisamos ser operacionalmente perfeitos. Assim, um 
a um, vamos conquistando os embarques do mercado da 
região, aumentando o nosso faturamento, conceituando a 
empresa na área e melhorando a nossa Média Kilo. Pelo fato 
de Ribeirão Preto ser uma cidade central do Estado, abriga 
sedes de vários concorrentes, de forma que o trabalho tem 
que ser muito bem feito para mantermos nossos clientes e 
conquistarmos os que ainda trabalham com a concorrência.

BRASPRESS NEWS: Como é coordenar o 

time de colaboradores e de que maneira faz isso?

Simone Borges: Eu costumo falar que não coordeno, mas 
trabalho junto com a minha equipe, sempre com muito respeito 
por todos, promovendo o desenvolvimento, aproveitando o 
potencial de cada um. Não deixo passar nenhuma oportunidade 
de melhoria, sempre honro a “prata da casa” na possibilidade 
de uma promoção. Trabalho interagindo e ouvindo as opiniões 
de todos os colaboradores. Delego responsabilidades de 
acordo com as funções, dou apoio no que o colaborador tem 
dúvidas, cobro o resultado esperado pela Companhia e sempre 
dou feedback a cada um pela atuação.

BRASPRESS NEWS: Como transmite os 

valores e ideais da Companhia aos colaboradores?

Simone Borges: Em uma Organização com valores e ideais 
tão definidos como os da Braspress, fica bem fácil transmitir 
aos colaboradores, pois, ao entrar no portão principal da 
filial, os candidatos à vaga de colaborador da Braspress já 
percebem que podem ter a oportunidade de trabalhar em 
uma empresa totalmente diferenciada. Participo desde o 
momento da entrevista com os candidatos, a integração 
aos procedimentos e aos processos da Companhia, os 
feedbacks das avaliações de 45 e 90 dias de experiência. 
Sempre ratifico com todos a responsabilidade que temos, já 
que, afinal, a nossa Companhia transporta também sonhos 
(o tão esperado presente de Natal ou aniversário de uma 
criança) e vidas (muitos dos medicamentos e equipamentos 
que transportamos são esperados para cirurgias). Pelo fato 
de sermos a maior empresa do Brasil em nosso segmento, 
cada um de nós tem a responsabilidade de movimentar e 
transportar a economia deste pais.

Vista aérea da filial de de Ribeirão Preto (SP)
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BRASPRESS NEWS: Qual o maior desafio 
na gestão de pessoas?

Simone Borges: O maior desafio para o líder é conseguir 
equilíbrio entre humanização, resultados e produtividade. 
Devemos considerar que cada profissional a trabalhar 
na Organização tem potenciais e também limitações; 
entender que as emoções de momentos que o colaborador 
passa influenciam na produtividade e no relacionamento 
pessoal com clientes e demais colaboradores. Acredito 
que não há como dissociar a vida pessoal da profissional. 
É preciso fazer com que os colaboradores se sintam parte 
integrante do processo, compreendendo que são tão donos 
da Organização quanto os acionistas, pois cada um, com 
seus colegas de trabalho, também depende da empresa, 
sendo igualmente proprietário. Atualmente, outro grande 
desafio é o avanço da tecnologia, que, quando usada sem 
moderação, pode atrapalhar a produtividade e a rotina 
da empresa. Antigamente, quando um colaborador tinha 
algum tempo ocioso, buscava aprender o serviço do 
colega, arrumar seu armário, etc. Atualmente, recorrem 
aos aplicativos. Assim, cabe a nós conscientizar a equipe 
sobre o uso responsável dessas ferramentas, deixando o 
lazer e a distração para momentos propícios a isso. Na 
minha gestão de pessoas, busco estar presente com a 
equipe para identificar esses cenários e trabalho com uma 
comunicação interna eficiente.

BRASPRESS NEWS: Com uma rotina tão 
agitada, como consegue dividir o tempo entre 
trabalho e família?

Simone Borges: Além de executiva da Braspress, sou 
mãe de três filhos (de 12, 9 e 7 anos), esposa, dona de 
casa. Moramos distantes de toda a nossa família, que fica 

no interior do Rio Grande do Sul. Sempre aproveito ao 
máximo o tempo em cada uma dessas tarefas, trabalho 
e família. Na minha opinião, não tem como “dividir esse 
tempo”, mas vivê-lo no presente a cada segundo. Na 
empresa, todos os dias acompanho pessoalmente parte 
de cada setor – operacional, comercial, administrativo, 
quando converso sobre rota, clientes, quantas vezes se vê 
a concorrência na área de atuação. Se estou conversando 
com um colaborador sobre alguma atividade, já observo 
a forma como ele age, imagino a pessoa em outra função, 
para no caso de uma possível promoção. Se atendo um 
cliente, sempre tento explorar o potencial da empresa 
dele, saber da satisfação com a Braspress, com a nossa 
equipe. Na família, faço o mesmo: nos dias em que posso 
buscar meus filhos na escola, não ouvimos música alta 
no carro, mas aproveitamos o tempo para conversar, 
para ouvir opiniões, para explicar alguma coisa que 
gerou dúvida. 

Uma das refeições do dia (geralmente o jantar), 
priorizo ao máximo fazer com minha família, como 
um momento para conversarmos, discutirmos sobre 
algum projeto pessoal, interagirmos. Sempre trabalhei 
muito, viajava e já ouvi frequentemente: “Mas você não 
vai ver seus filhos crescerem”. Sempre respondi que 
não participo de tudo, mas vejo a evolução deles, atuo 
nessa evolução e vivo ao máximo os momentos em que 
posso estar presente. Posso não ter visto o primeiro 
passo, mas, quando possível, corri com eles; posso não 
ter visto a primeira papinha, mas, quando possível, 
ensinei-lhes fazer um bolo – ou seja, as lembranças da 
vida dependem da intensidade, e não da quantidade. 
O mesmo acontece com a minha família que mora tão 
distante: converso quase todos os dias com minha 
mãe, com meus irmãos. Além disso, utilizo agenda 
e anotações para tudo o que faço como atividade 
profissional e pessoal, porque isso facilita muito a 
organização dos compromissos diários.

BRASPRESS NEWS: O que gosta de fazer 
nas horas vagas?

Simone Borges: Vivo o “tempo” da pergunta anterior. 
Adoro cozinhar para a minha família e amigos. Como 
gaúchos que somos, gostamos muito de um bom 
churrasco, que vem sempre acompanhado de amigos e boa 
conversa. Também tenho dois cachorros da raça boxer, a 
diversão da casa! Adoramos levá-los para passear. Gosto 
de ver filmes com meus filhos – quanto mais engraçados, 
melhor! E para aliviar a mente, cuido das minhas plantas, 
tenho algumas árvores frutíferas. Esqueço o mundo 
quando cultivo; é uma terapia para mim.Simone Borges e a equipe de colaboradores da Regional
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BRASPRESS NEWS: Fale sobre seus 
objetivos profissionais.

Simone Borges: Continuar evoluindo na Companhia, 
me aperfeiçoar cada vez mais, para que eu possa 
galgar novas oportunidades, agregar conhecimento e 
experiência para fazer parte do futuro da Braspress, 
trabalhar com a minha equipe para atingirmos as 
expectativas da Diretoria, contribuirmos para a 
ascensão e a consolidação da Companhia no mercado 
nacional e internacional.

BRASPRESS NEWS: Qual a importância da 
Braspress em sua vida e em sua carreira?

Simone Borges: A Braspress na minha vida 
representa o recomeço, uma oportunidade sem 
igual em um dos momentos mais difíceis, pessoal 
e profissionalmente. Quando parecia não mais 
existir chão, o Sr. Urubatan Helou e a Diretoria me 
proporcionaram a oportunidade de fazer parte do 
quadro de executivos de uma das maiores empresas 
brasileiras de transporte. Serei eternamente 
grata a eles por isso. A cada segundo que dedico 
à nossa Companhia, me esforço a ser melhor do 
que no segundo anterior, para que eu possa um dia 
recompensá-los. Na minha carreira, a Braspress 
representa muito conhecimento do que de melhor e 
mais moderno o segmento tem a oferecer aos clientes, 
representa a conquista de muitas vitórias e projetos 
realizados. Tenho muito orgulho de ser executiva de 

uma empresa tão séria. Isso enche o coração de um 
sentimento muito bom a cada meta alcançada.

BRASPRESS NEWS: Sobre a Regional, 
quais são as expectativas em relação ao futuro 
e de crescimento?

Simone Borges: Tenho a expectativa de que 
nosso país supere as adversidades econômicas, que o 
mercado reaja positivamente e, como consequência, 
que mantenhamos o trabalho que estamos realizando, 
conquistemos as metas de faturamento, apresentemos 
resultados positivos para a Organização, e preservemos 
todos os indicadores de qualidade que a Companhia 
determina e o mercado impõe.

BRASPRESS NEWS: Deixe uma 
mensagem aos colaboradores da Regional.

Simone Borges: À minha equipe deixo o meu 
agradecimento por terem me recebido de forma 
tão carinhosa, por todos os ensinamentos que me 
passam diariamente, pelo apoio de cada um, pelo 
comprometimento sem igual de todos em cada uma de 
suas funções, sempre buscando fazer o melhor, e honrar a 
nossa Companhia. Agradeço por serem da Braspress em 
cada entrega, coleta, visita, atendimento, pelo zelo com 
nossos clientes, pelas mercadorias, pelos investimentos 
da nossa Companhia. Vocês são a base desta Regional 
e, juntos, conquistaremos muito mais, pois acredito que 
o sucesso é somente uma consequência de trabalho e 
dedicação – e isso sabemos fazer! 

A Regional está localizada em uma das maiores cidades do Estado de São Paulo

69



BRASPRESS NEWS

NEWSPRESS

Os alunos do curso de Engenharia Civil da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 
realizaram uma visita técnica às instalações da filial 

da Braspress no Rio de Janeiro (RJ). Felipe Englert, Gerente 
Operacional, foi o responsável por acompanhar a turma e 
apresentar a estrutura da filial, a tecnologia empregada 
nos processos e o referencial operacional da Companhia.  
  O Professor Glaydston Mattos Ribeiro liderou a turma da 
disciplina de Logística e Transportes, em 14 de setembro 
passado. Estiveram presentes Alessandra Zoellner dos 
Santos, Ana Claudia Cruz H. da Silva, Cairo Carvalho C. 
Faria, Carolina Palladino T. Mendes, Daniel Herszenhut 
M. Santos, Eduardo Raid Rodrigues, Ernani Parmegiani 
Fernandes, Flora de Souza Rocha, Jônatas Rodrigues, 

A Braspress recebeu Max Faria, Professor e 
Estudante de Doutorado, nas instalações do Planeta 
Azul, em Guarulhos (SP). Ele foi recepcionado 
por Tiago Lima Ferreira, Gerente de Gestão de 
Informação (Telemetria); Dyego Bezerra, Gerente de 
Manutenção de Frota, e Raphael Silvestre, Gerente 
Administrativo de Frota. 

Max Faria procurou a Braspress para acrescentar 
dados à pesquisa realizada para o doutorado na 
área de Gestão de Tecnologia da Informação e 
Planejamento Estratégico da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ). A visita aconteceu em 4 de 
setembro passado. 

Tayguara Helou, Presidente do SETCESP 
(Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de 
São Paulo e Região) e Diretor de Desenvolvimento e 
Novos Negócios da Braspress, recebeu os executivos 
Tyler Li, Presidente da BYD Energy, e Carlos 
Roma, Diretor de Vendas de Veículos Comerciais, 
Planejamento do Produto e Infraestrutura da BYD 
do Brasil. 

A visita à Braspress aconteceu no Planeta Azul, 
em Guarulhos (SP), no dia 30 de julho passado. A 
multinacional chinesa BYD atua na área energética 
com baterias recarregáveis e produtos e soluções 
de energia sustentável; automóveis convencionais, 
elétricos e híbridos, além de empilhadeiras elétricas.

Matheus Neiva Dias, Pedro Henrique G. Borges e Thaís 
Souza de Carvalho.

Filial do Rio de Janeiro (RJ) recebe visita técnica

Max Faria visita o Planeta Azul

Tayguara Helou recebe executivos da BYD do Brasil

Felipe Englert, Gerente Operacional, à direita, acompanhou os alunos

Dyego Bezerra, Gerente de Manutenção de Frota; Max Faria, 
doutorando pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Raphael 
Silvestre, Gerente Administrativo de Frota

Carlos Roma, Diretor de Vendas da BYD; Tayguara Helou, Diretor 
de Desenvolvimento e Novos Negócios da Braspress, e Tyler Li, 
Presidente da BYD
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A filial da Braspress de Belo Horizonte (MG) realizou 
mais uma SIPAT (Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes de Trabalho) com o tema Segurança: 
Responsabilidade de Cada Um, Tarefa de Todos. Marcelo 
Figueiredo, Gerente Regional de Minas Gerais, e a equipe 
da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) 
foram os responsáveis por organizar o evento na filial. 

A SIPAT, que aconteceu entre os dias 18 e 22 de junho 
passado, contou com uma programação de diversas 
palestras sobre segurança no trânsito, saúde laboral, 
palestras sobre desenvolvimento profissional e pessoal, 
bem como uma intervenção teatral da associação Ser Parte, 
projeto social local de incentivo à arte e à cultura. 

Tayguara Helou, Presidente do SETCESP (Sindicato das 
Empresas de Transporte de Carga de São Paulo e Região) e 
Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios da Braspress, 
recebeu uma comitiva do 14.º Seminário Logismat, do grupo 
IMAM Logística, em 17 de agosto passado. 

A visita técnica ao Planeta Azul, em Guarulhos (SP), 
começou no auditório da Matriz com uma apresentação da 
Companhia ministrada por Tayguara Helou. Na sequência, 
o grupo conheceu o SORTER (Sistema Automatizado 
de Distribuição de Encomendas) e toda a estrutura 
operacional da Braspress e sua tecnologia. 

Participaram da visita Antonio Carlos da Silva Rezende, 
Gerente de Projetos do Grupo IMAM Logística, Cauê 
Craveiro, Enzo Santiago Manchini, Hélio Osmar Vieira, 
Tamara Berezovsky e Tiago Ricanweski.

Filial de Belo Horizonte realiza SIPAT

Planeta Azul recebe comitiva do IMAM Logística

Alunos de logística visitam filial de Goiânia (GO)

Bruno Ottoni, Gerente da filial de Belo Horizonte (MG), à esquerda, 
e Marcello Figueiredo, Gerente Regional de Minas Gerais, à direita, 
acompanharam os colaboradores durante a SIPAT

Antonio Carlos Silva Rezende; Cauê Craveiro; Enzo Santiago Manchini; 
Hélio Osmar Vieira; Tamara Berezovsky, e Tiago Ricanweski, foram 
recepcionados por Tayguara Helou, Diretor de Desenvolvimento e 
Novos Negócios, e Juliana Petri, Gerente Nacional de Automação

Jorge Bittar, Gerente Regional do Centro-Oeste, acompanhou 
os alunos em 17 de setembro passado

Jorge Bittar, Gerente Regional do Centro-Oeste, 
recebeu os alunos do curso técnico em Logística da FANAP 
(Faculdade Nossa Senhora Aparecida) na filial da Braspress 
de Goiânia (GO). Na ocasião, o grupo foi supervisionado 
pelo Professor Silvio Severo de Marais e o Waldenildo Leite, 
Gerente da filial. 

A visita técnica, ocorrida no dia 17 de setembro passado, 
contou com a presença de Alinny Ribeiro dos Santos, André 
Luiz Estevam Farias, Arceu de Oliveira Nascimento, Deborah 
Ribeiro Fernandes, Deivid William Souza Eiras, Edson 
Chagas Luis, Frederico Rodrigues Ramos, Gabriel Feitosa 
de Paula, Gorete Tavares Correia, Hellen Cristina Pereira 
de Azevedo, Kennedy Queiroz Barros, Lailson de Almeida 
Rocha, Leandro Bernardo Andrade, Luana Karla de Araújo 
Barbosa, Lucas Rodrigues dos Santos, Márcio Júnior Ramos 
Rodrigues, Naiane Magalhães Martins Araújo, Nayara Cruz 
dos Reis, Odileuza Rodrigues da Cruz Dias, Osmi Oliveira da 
Silva, Rangel Chaves Fabino, Ricardo Luiz Correa Martins 
Alves, Ricardo Pereira da Silva, Sandro Moreira dos Santos, 
Thays Oliveira Reis, Waldiney Souza Pires e Ygor Sales Lemes. 
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Neurivan Trindade, Gerente Regional de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul

Colaboradores da filial de João Pessoa (PB), em 17 de agosto passado

Da esquerda para a direita: José Reche, Gerente Sênior de Vendas de Grandes Frotistas da Mercedes-Benz; José Luiz Bertocco, Diretor-Geral do Grupo De 
Nigris; Daniel Silveira, Consultor de Vendas da Mercedes-Benz; Milton Petri, Diretor Vice-Presidente da Braspress; Roberto Leoncini, Vice-Presidente de 
Marketing e Vendas de Caminhões e Ônibus da Mercedes-Benz; Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress; Philipp Schiemer, Presidente da Mercedes-
Benz do Brasil e CEO para a América Latina; Neto De Nigris, Presidente e Conselheiro do Grupo De Nigris; Theo De Nigris; Ari Gomes de Carvalho, Diretor de 
Vendas e Marketing de Caminhões da Mercedes-Benz, e Tayguara Helou, Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios da Braspress

Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress, 
recebeu a comitiva da Diretoria montadora alemã 
Mercedes-Benz e do grupo De Nigris no Planeta Azul, em 
Guarulhos (SP), no dia 29 de agosto passado. 

A visita contou com a presença de Philipp Schiemer, 
Presidente da Mercedes-Benz do Brasil e CEO para a 
América Latina; Roberto Leoncini, Vice-Presidente de 

Marketing e Vendas de Caminhões e Ônibus da Mercedes-
Benz do Brasil; José Reche, Gerente Sênior de Vendas 
de Grandes Frotistas e Gerente Regional São Paulo da 
Mercedes-Benz do Brasil; Daniel Silveira, Consultor de 
Vendas Mercedes-Benz do Brasil; Theobaldo De Nigris 
Neto, Presidente do Grupo De Nigris; José Luiz Bertocco, 
Diretor-Geral do Grupo De Nigris, e Theo De Nigris. 

Neurivan Trindade, Gerente Regional, concluiu o curso de 
Especialização em Gestão de Negócios destinado a gestores e 
executivos de transporte e logística, em 23 de março passado.

Com duração de dois anos, o curso faz parte do Programa 
Avançado de Capacitação do Transporte promovido pelo 
SEST-SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Transporte). A Especialização 
em Gestão de Negócios é um curso ministrado por uma 
das escolas de negócios mais respeitadas do País, a FDC 
(Fundação Dom Cabral).

O SEST-SENAT (Serviço Social do Transporte e 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) 
realizou uma ação de prevenção de acidentes na filial 
da Braspress de João Pessoa (PB). Paulo Cabral, 
Gerente da filial, recebeu Soraya Golzio dos Santos, 
Instrutora do SEST-SENAT, que ministrou uma 
palestra sobre segurança no trânsito e prevenção de 
acidentes, em 17 de agosto passado. 

Neurivan Trindade conclui curso na Fundação Dom Cabral 

Filial de João Pessoa (PB) recebe ação do SEST-SENAT

Mercedes-Benz e De Nigris
no Planeta Azul
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Tayguara Helou, Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios; 
Wellington Dias, Governador do Piauí, e Urubatan Helou, Diretor 
Presidente, em 20 de agosto passado

Neurivan Trindade, à esquerda, ao lado da equipe de instrutores

Urubatan Helou, Diretor Presidente, acompanhado do time de colaboradores da Braspress, demais Diretores e Gestores

A Braspress, por meio dos colaboradores da filial de 
São Paulo (SP), foi representada na fase local da Copa 
SEST-SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Transporte) de Futebol 
Society em 17 de junho passado. Além da Braspress, seis 
empresas participaram da competição. 

A equipe que representou a Companhia ficou em 
3.º lugar no campeonato e foi convidada a almoçar com 
Urubatan Helou, Diretor Presidente, no restaurante do 
Planeta Azul, em 28 de junho passado. Fizeram parte do 

time Cleomar Silas L. Ribeiro, Encarregado Operacional; 
Davi T. de Medeiros Lima, Assistente Operacional; Eder 
A. Pereira, Supervisor Operacional; Elias Fagundes 
de Jesus, Conferente; Felipe A. dos Santos, Assistente 
Operacional; Gabriel M. da Silva, Conferente; Guilherme 
S. Duques, Motorista; Hanael A. da Silva, Auxiliar 
de Departamento Pessoal; Kennedy William S. Silva, 
Conferente; Luiz Fernando T. de Paula, Conferente; Paulo 
C. Fernandes, Encarregado Operacional, e Tiago Luz 
Caetano, Conferente. 

Colaboradores representam Braspress em campeonato

Urubatan Helou recebe o Governador do Piauí

SEST-SENAT promove ação na
filial de Campo Grande (MS)

Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress, 
recebeu a comitiva de Governador do Estado do 
Piauí, Wellington Dias (Partido dos Trabalhadores), 
para uma reunião no Planeta Azul, em Guarulhos 
(SP). A visita aconteceu no dia 20 de agosto passado, 
quando o Governador Wellington Dias pôde conhecer 
a infraestrutura operacional da Braspress e se reunir 
com a Diretoria da Organização

A filial da Braspress de Campo Grande (MS) 
recebeu uma equipe de instrutores do SEST-SENAT 
(Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional 
de Aprendizagem do Transporte). A equipe foi 
responsável por trazer informações e dicas sobre 
prevenção de acidentes em uma ação que passou 
por outras filiais Brasil afora. Neurivan Trindade, 
Gerente Regional, recepcionou os instrutores em 27 
de junho de passado.
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Visita técnica à filial de Curitiba (PR)

Colaboradores da Braspress
realizam treinamento técnico

A Braspress participou da Semana da Mobilidade de São Paulo (SP), 
em 17 de setembro passado

Wanderley Costa, Gerente Regional do Paraná, no canto superior 
direito, e Waldemir Almeida, Gerente da filial de Curitiba (PR), no 
canto inferior direito, acompanharam o grupo

A filial da Braspress de Ribeirão Preto (SP) 
recebeu uma ação de conscientização e prevenção 
de acidentes do SEST-SENAT (Serviço Social do 
Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Transporte). Utilizando uma unidade móvel com 
equipamento interativo, a ação foi destinada a todos 
os colaboradores da filial. Simone Borges, Gerente 
Regional de Ribeirão Preto, recebeu a equipe de 
instrutores em 25 de julho passado. 

Filial de Ribeirão Preto (SP)
recebe equipe do SEST-SENAT

Simone Borges, Gerente Regional de Ribeirão Preto (SP), à esquerda, 
acompanhou a ação de prevenção de acidentes
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Allan P. Neves, Augis Franson, Augusto F. 
Michells Ribeiro, Bruna Parizotto, Francielly M. 
Prussak, Gustavo D. Guil, Jéssica G. Gonçalves da 
Silva, João Henrique B. Silveira, João Marcos dos 
Santos, Juliano C. Goberski Barbosa, Marcos Luan 
Costa, Marcos Paulo C. dos Santos, Mylena Pontes, 
Raphael Lutke Lettrari, Raul Lula e Ulisses Bogus 
foram os alunos dos cursos de Engenharia Civil e 
Engenharia Mecânica do UNICESUMAR (Centro 
Universitário de Maringá) que participaram da visita 
técnica à filial da Braspress de Curitiba (PR).

Na ocasião, em 7 de julho passado, os alunos 
puderam conhecer o potencial operacional da filial, 
através do SORTER (Sistema Automatizado de 
Distribuição de Encomendas) e outros diferenciais 
competitivos da Companhia. O Professor Antonio 

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, apoiou a Semana da Mobilidade de São 
Paulo (SP), promovida pela Secretaria Municipal de 
Mobilidade e Transportes durante o evento de abertura, 
em 17 de setembro passado. 

Para conscientizar motociclistas dos riscos da 
locomoção entre os caminhões nas principais vias 
expressas da cidade, o SETCESP viabilizou uma palestra 
sobre segurança, especificamente em relação ao ponto 
cego. Com o auxílio de um veículo da Braspress, os 
motociclistas puderam aprender mais sobre a visão que 
os motoristas têm de dentro da cabine do caminhão.

Carlos Guil acompanhou os alunos na visita técnica, 
que contou ainda com a recepção de Waldemir 
Almeida, Gerente da filial e do Gerente Regional do 
Paraná Wanderley Costa.
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A Braspress também inaugurou o serviço de 
engraxate no Planeta Azul em 2 de julho passado. 
Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress, 
apresentou o Engraxate Flávio Teixeira da Costa, novo 
colaborador da Companhia. 

Na ocasião, Urubatan Helou afirmou: “O Flávio é 
um grande Engraxate; já o conheço há um ano meio. 
Ele mora aqui pertinho e todo dia ia trabalhar em 
Alphaville. Falei para ele o seguinte: vamos fazer um 

negócio, porque lá, na Companhia, o que não falta é pé. 
O Flávio foi admitido como colaborador da Braspress 
ganhando salário fixo, vale-refeição e vale-transporte. 
Agora, ele não precisa mais ir para Alphaville todos 
os dias”. Ele prosseguiu: “Resolvemos comprar uma 
cadeira para o Flávio trabalhar: um gabinete que tem 
mais de 100 anos. Esse gabinete ficava ao lado do 
Senado e da Câmara Federal na época em que o Rio de 
Janeiro era a capital”, concluiu o Diretor Presidente. 

Braspress inaugura
engraxataria no Planeta Azul

Urubatan Helou, Diretor Presidente, ao centro, acompanhado de Flávio Teixeira da Costa, Engraxate, e demais Diretores e Gestores

Urubatan Helou, Diretor Presidente da 
Braspress, visando ao conforto e à segurança dos 
colaboradores, viabilizou a construção de um novo 
ponto de ônibus no Planeta Azul, em Guarulhos 
(SP), inaugurado em 17 de junho passado.

“Nós estávamos percebendo, já há algum tempo, 
notadamente durante o período de chuvas, que 
nossos colaboradores ficavam muito apertados 
nesse ponto de ônibus da Dutra, tomando chuva. 
Por isso, resolvemos fazer um recuo para dentro 
do Planeta Azul – que é nosso, que é de vocês – e 
colocamos cobertura, muita iluminação e câmeras 
direcionadas para que vocês possam ter abrigo e 
segurança”, afirmou ele.

Braspress inaugura nova parada de ônibus

A nova parada de para de ônibus foi viabilizado por Urubatan Helou, 
Diretor Presidente
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Filial de Florianópolis (SC) organiza
palestra sobre nutrição

Integrantes da COMJOVEM vistam Planeta Azul

Mariana Cunha de Souza, Nutricionista do SEST-SENAT (Serviço Social 
do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte)

Filial de Maceió (AL) recebe visita técnica 

Júdiko Lima, Gerente da filial de Maceió (AL), à esquerda, 
acompanhou o grupo em 9 de outubro

O grupo de 55 participantes foi recebido pelo Diretor Presidente, 
Urubatan Helou

A filial de Florianópolis, por meio do CAMB 
(Centro de Atendimento ao Motorista Braspress), 
organizou uma palestra sobre nutrição visando à 
saúde dos colaboradores. A palestra, realizada em 
22 de setembro passado, contou com o apoio do 
SEST-SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Transporte), que 
indicou a nutricionista Mariana Cunha de Sousa como 
palestrante. O evento, aberto a todos os colaboradores, 
teve como objetivo alertar sobre os riscos da má 
alimentação, como hipertensão arterial e diabetes. 

A filial da Braspress de Maceió (AL) recebeu a visita 
técnica dos alunos do curso técnico em Administração da 
unidade integrada SESI SENAI (Serviço Social da Indústria 
– Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) Carlos 
Guido Ferrario Lobo. Os alunos foram recebidos Júdiko 
Lima, Gerente da filial, e tiveram a supervisão da professora 
Telma de Brito. 

A visita aconteceu em 9 de outubro passado e contou 
com a presença de Adriene Isabelle Santos Sil, Adryan David 
Nascimento, Ana Vitória Fortunato, Breno Lima, Bruna 
Karine Silva, Bruna Vitória Lins de Carvalho, Déborah 
Eduarda Moraes, Emerson Rian dos Santos, Emily Raquel 
Gomes, Esther Vitória Pereira, Eunice Alice da Costa, Gabriel 
Lucas dos Santos, Giovanna Larissa Santos, José Arthur 

O Planeta Azul, em Guarulhos (SP), recebeu a visita 
de quatro grupos da COMJOVEM (Comissão de Jovens 
Empresários e Executivos). Os integrantes – que pertencem 
às regiões do Vale do Paraíba (SP), Joinville (SC) e sul de Santa 
Catarina, bem como São Paulo (SP) – puderam conhecer 
mais da infraestrutura e potencial operacional da Companhia.

O grupo, com 55 participantes, foi recebido por Urubatan 
Helou, Diretor Presidente da Braspress, e 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, em 17 de 
outubro passado. 

Os integrantes da COMJOVEM assistiram a uma 
apresentação no auditório da Matriz e posteriormente 
conheceram as principais instalações do Planeta Azul. O 

Lopes, Klyvia Ellen Viana, Letícia Almeida Pereira, Márcio 
Vinícius Barbosa, Maria Júlia Alencar, Maryana Gabrielle 
Silva, Matheus Galvão Lopes, Matheus Gustavo Rufino, 
Matheus Henrique da Silva, Pedro Gabriel Fernandes, 
Sthefane Alves dos Santos, Tainá Cavalcante Fontes, Talles 
Hyan da Silva, Yris Paulina Teixeira e Yuri Vinícius Alves. 

roteiro da visita passou pelo Simulador de Direção, Memorial 
Braspress, Capela, Gerenciamento de Riscos, Data Center, 
CAMB (Centro de Atendimento ao Motorista Braspress) 
Basil de Barros, bem como o maior SORTER (Sistema 
Automatizado de Distribuição de Encomendas) da América 
Latina e do Hemisfério Sul. Depois, almoçaram com todos os 
Diretores da Companhia.
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Colaboradora da filial de Aracaju (SE)
fica em 2.º lugar em corrida

Josilene Brito dos Santos, Assistente Operacional, em 24 de novembro 
passado

Urubatan Helou doa peça histórica
para empresa de leilões

Josilene Brito dos Santos, Assistente Operacional 
da filial de Aracaju (SE), ficou em segundo lugar na 
corrida de cinco quilômetros organizada pelo SEST-
SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Transporte). 

A colaboradora participou de sua terceira corrida 
e conquistou sua melhor marca após meses de 
treinamento. A etapa de Aracaju (SE) do circuito 
SEST-SENAT de caminhada e corrida de rua aconteceu 
em 24 de novembro passado. 

Urubatan Helou, Diretor Presidente, doou uma peça 
histórica da Braspress: o martelo do leilão em que a Companhia 
arrematou a antiga sede no bairro da Vila Guilherme, em São 
Paulo (SP). O instrumento foi doado à Pestana Leilões em 
homenagem aos 35 anos de fundação da empresa. 

A peça é um marco para a Braspress e conta um pouco sobre 
a escalada rumo à liderança do TRC (Transporte Rodoviário 
de Cargas). O martelo foi oferecido por Reinaldo Augusto 
Pestana Gomes, fundador da Pestana Leilões, na importante 
data do arremate, 24 de outubro de 2005. A peça retornou à 
empresa por intermédio da doação de Urubatan Helou, em 
7 de novembro passado, e foi oferecido a Lia Pestana Gomes, 
atual diretora da Pestana Leilões Lia Pestana Gomes, Diretora-Geral da Pestana Leilões

Urubatan Helou, Diretor Presidente, e Veridiana Moreira, Coordenadora de Comunicação e Marketing da Pestana Leilões
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A Braspress abriu as portas do Planeta Azul para 
receber 60 colaboradores da Regional de Minas 
Gerais. A comitiva teve a oportunidade de conhecer as 
principais instalações da Matriz da Companhia, como o 
maior SORTER (Sistema Automatizado de Distribuição 
de Encomendas) da América Latina e do Hemisfério 
Sul, além do Simulador de Direção, entre outras. 

A visita aconteceu em 21 de julho passado 
com as presenças de Marcello Figueiredo, 

Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações da Braspress, 
representou a Diretoria ao recepcionar a comitiva da 
FAB (Força Aérea Brasileira) em uma visita técnica ao 
Planeta Azul, em Guarulhos (SP). A visita, que aconteceu 

Gerente Regional de Minas Gerais; Bruno 
Ottoni,  Gerente da fil ial  de Belo Horizonte 
(MG); Samarone Savio de Azevedo, Gerente da 
fil ial  de Pouso Alegre (MG); Rosângela Reis, 
Gerente da fil ial  de Divinópolis (MG); Elzivan 
Alfredo, Gerente da fil ial  de Montes Claros 
(MG); Luciano Magalhães, Gerente da fil ial 
de Governador Valadares (MG), e Guilherme 
Oliveira, Gerente da fil ial  de Ipatinga (MG). 

em 29 de agosto passado, contou com a participação 
do Major Rodrigo Freire, do Major Jardel Figueira da 
Silva, do Capitão Newton, do Capitão Genilson da Cruz 
Barcellos e do Major Sérgio Fontoura de Souza. 

Colaboradores da Regional de Minas Gerais
visitam o Planeta Azul

Urubatan Helou, Diretor Presidente, recepcionou os 60 colaboradores da Regional de Minas Gerais, em 21 de julho

Comitiva da Força Aérea Brasileira visita a Braspress

Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações, ao centro, e Sarita Magnan Antonio, Supervisora do SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho), recepcionaram a comitiva da Força Aérea Brasileira
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Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress, 
recebeu a visita de Clóvis Nogueira, presidente do 
SETCARCE (Sindicato das Empresas de Transporte 
de Cargas e Logística do Estado do Ceará), na filial de 

A equipe da Brigada de Incêndio da Braspress realizou 
treinamento especializado nas instalações do Planeta Azul, 
em Guarulhos (SP). O treinamento foi dividido em um 
período teórico no auditório da Matriz e outro, prático, na 
área externa. O treinamento aconteceu em duas datas: 14 de 
dezembro passado, com a participação de 40 colaboradores, 
e 26 de dezembro passado, com 60 colaboradores. 

Alexandre Sirobaba, Aníbal Augusto e Wagner Nishihira 
foram os instrutores da empresa Previnsa, responsáveis 
por ministrar o treinamento. A atividade visou aprimorar 
o conhecimento dos participantes em primeiros socorros 
e prevenção de incêndios. A ação foi direcionada aos 
colaboradores brigadistas da Matriz, da filial de São Paulo 
(SP), Aeropress e Braspress Internacional.

Fortaleza (CE). A visita de Clóvis Nogueira aconteceu 
na ocasião do evento “Café com o Presidente, razão 
que levou Urubatan Helou à capital cearense em 8 de 
agosto passado. 

Urubatan Helou recebe Clóvis Nogueira
na filial de Fortaleza (CE)

Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress, e Clóvis Nogueira, Diretor do SETCARCE (Sindicato das Empresas de Transporte de 
Cargas e Logística do Ceará), em visita à filial de Fortaleza (CE)

Brigada de Incêndio realiza treinamento

Os treinamentos aconteceram em 14 e 26 de dezembro passados
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A Braspress recebeu a comitiva da empresa 
Foton Caminhões para uma visita ao Planeta 
Azul, em Guarulhos (SP). Luiz Carlos Lopes, 
Diretor de Operações, representou a Diretoria ao 
recepcionar o grupo de executivos na Matriz, em 6 
de dezembro passado. Estiveram presentes Daniel 
Mendonça de Barros; Zhao Mingliang, Gerente 
Geral; Darren Lu, Gerente Adjunto; Kevin Wu, 
Gerente de Projetos, e Eustaquio Sirolli, Diretor 
de Desenvolvimento de Produto.

A Braspress recebeu uma comitiva de 66 
colaboradores da Regional do Estado do Rio de 
Janeiro para uma visita ao Planeta Azul. O grupo, 
liderado por Agnaldo Ramos, Gerente Regional, 
conheceu desde os escritórios da Matriz até o 
terminal, onde acontecem todos os processos 
operacionais da Companhia. 

Os colaboradores da Regional do Rio de Janeiro 
estiveram no Planeta Azul em 20 de outubro passado. 
A visita contou ainda com a presença dos Gerentes 
Víctor Hugo Sardinha, de Campos dos Goytacazes (RJ); 
Leonardo José, de Macaé (RJ); Fernando Coelho de 
Oliveira, de Nova Friburgo (RJ); Mirelle Mota, de Resende 
(RJ) e Jamerson Silva Neto, de Juiz de Fora (MG). 

Comitiva da Foton Caminhões visita o Planeta Azul

Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações, recepcionou a comitiva da 
Foton em visita ao Planeta Azul

Colaboradores da Regional do Rio de Janeiro
visitam o Planeta Azul

Colaboradores da Regional do Rio de Janeiro visitaram o Planeta Azul, em 20 de outubro passado
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PERFIL

1) Dimensões da filial
              a) Área total: 12.000 m²
              b) Área construída: 3.300 m²
              c) Área do terminal: 1.800 m²
              d) Número de docas: 43 
2) Abrangência da filial: 160 km²
3) Número de cidades atendidas: 52 

GOVERNADOR VALADARES (MG)

GUARAPUAVA (PR)

4) Número de colaboradores: 19
5) Quantidade de frota: 4 veículos  
6) Início das atividades: 28/04/2004
7) Ranking de faturamento: 72º colocação
8) População da cidade: 180.334 habitantes
9) Clientes atendidos: 362

1) Dimensões da filial: 
          a) Área total: 16.000 m²
          b) Área construída:  1.015 m²
          c) Área do terminal: 861 m²
          d) Número de docas: 8
2) Abrangência da filial: 519 km² 
3) Número de cidades atendidas: 255 

4) Número de colaboradores: 11
5) Quantidade de frota: 10 veículos 
6) Início das atividades: 26/02/2004
7) Ranking de faturamento: 69º colocação
8) População da cidade:  270.000 habitantes
9) Clientes atendidos: 789
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IMPERATRIZ (MA) 

IPATINGA (MG)

1) Dimensões da filial 
          a) Área total: 6.000 m²
          b) Área construída: 1.664,27 m²
          c) Área do terminal: 800 m²
          d) Número de docas: 6 
2) Abrangência da filial: 629 Km² 
3) Número de cidades atendidas: 94 

4) Número de colaboradores: 20 
5) Quantidade de frota: 10 veículos
6) Início das atividades: 02/08/2005 
7) Ranking de faturamento: 81º colocação 
8) População da cidade: 247.505 habitantes 
9) Clientes atendidos: 630

1) Dimensões da filial
          a) Área total: 2.862 m²
          b) Área construída:  1.009 m²
          c) Área do terminal: 728 m²
          d) Número de docas: 6 
2) Abrangência da filial: 550 km²
3) Número de cidades atendidas: 115 

4) Número de colaboradores: 11
5) Quantidade de frota:  7 veículos
6) Início das atividades: 15/04/2007
7) Ranking de faturamento: 67º colocação
8) População da cidade: 261.344 habitantes
9) Clientes atendidos: 753
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LONDRINA

Uma cidade de braços abertos

Pé Vermelho, linha do trem, Ouro Verde, 
barragem do Igapó, Catedral Metropolitana, 
Filo, UEL, Museu Histórico, Tubarão, Café, 

Moringão, Calçadão, Zerão, bosque, Mata dos Godoy, 
Parque Arthur Thomas, Jardim Botânico, Expô, 
Embrapa Soja, Iapar, Valentino, Bar Brasil. Essas são 
apenas algumas referências que vêm à mente de quem 
conhece Londrina, a segunda maior cidade do Paraná, 
que completou 84 anos.

Carinhosamente apelidada por seus moradores de 
“pequena Londres”, localizada a 381 quilômetros da 
capital paranaense, Curitiba, ocupa hoje o 19.º lugar 
na lista de municípios brasileiros com mais de 500 
mil habitantes: são 563.943 moradores segundo os 
dados do último censo populacional do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística), divulgados em 
agosto de 2018.

Londrina é a quarta maior cidade do Sul do Brasil, 
atrás apenas de Curitiba, Porto Alegre e Joinville. Sua 
região metropolitana é o segundo maior aglomerado 
urbano do Paraná, com população estimada em mais de 
1 milhão de pessoas. Segundo dados do IBGE divulgados 
em dezembro de 2017, entre 2010 e 2015 o PIB 
(Produto Interno Bruto) per capita de Londrina passou 
de R$ 21.362,06 para R$ 32.387,71, com evolução de 
51,6% e acima do PIB nacional (R$ 29.323,58). De um 
orçamento total de R$ 1,6 bilhão em 2017, a Prefeitura 
investiu R$ 63,3 milhões, com destaque para o setor de 
serviços, que representa 80% do PIB local.

Exemplo de negócio de sucesso em Londrina, a 
Braspress – presente na cidade desde 2004 – emprega 
hoje 41 funcionários diretos e mais 20 indiretos. A 
Companhia atende a outros 130 municípios do norte 
paranaense. De acordo com Milton Petri, Diretor Vice-
Presidente, a Companhia oferece para todo o norte do 
Paraná serviços de transporte de encomendas urgentes 
nos modais rodoviário e rodoaéreo, tendo como público-
alvo os segmentos de confecção, calçados, cosméticos, 
farma, autopeças, entre outros.

“A Braspress Londrina vem tendo um crescimento 
substancial ano após ano; encerrou 2018 com faturamento 
de quase R$ 14 milhões – aumento de 13,66% em 
comparação a 2017”, acrescentou. Ele destacou que a 
empresa nunca deixou de investir, mesmo em períodos 
de crise: “Estamos preparados para o crescimento do 
PIB brasileiro. O diferencial da empresa é seguir com 
investimentos em recursos humanos, tecnologia e 
infraestrutura”.

Para o Diretor Vice-Presidente, a Braspress 
se destaca como “a maior e melhor empresa de 
transportes de Londrina e região, contribuindo com 
a expansão da economia local, sendo em geração de 
emprego, recebimento/distribuição de mercadorias 
oriundas de qualquer parte do Brasil e entrega de 
riquezas produzidas aqui para todo o País”. 

Ainda conforme dados divulgados pelo IBGE em 
2016, a cidade conta hoje com mais de 3.400 indústrias 
e 2.300 projetos aprovados na área da construção civil. 

Mariana Guerin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A gigante da região sul do País possui mais de 500 mil habitantes

Crédito: N.com
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São mais de 17.400 estabelecimentos comerciais, 23.700 
estabelecimentos de serviços, 16 bancos, 27 hospitais, 54 
unidades básicas de saúde, 2.177 leitos hospitalares, 64 
hotéis e 960 restaurantes. 

Com infraestrutura de metrópole, sendo polo 
educacional e de saúde no norte do Estado, Londrina 
ainda conserva ares de cidade de interior – e é justamente 
a busca por agregar oportunidades de crescimento e 
qualidade de vida a fazer com que muitos trabalhadores 
de cidades e Estados vizinhos escolham migrar para o 
município, cuja origem se liga ao agronegócio, mas que 
agora está prestes a tornar-se referência em Tecnologia da 
Informação, com a inauguração do primeiro laboratório 
nacional de inteligência artificial, prevista para esse ano.

Segundo o Presidente da ACIL (Associação 
Comercial e Industrial de Londrina), Cláudio Tedeschi, 
comércio e serviços sempre foram os setores mais 
importantes da economia local, enquanto o percentual 
industrial na participação do PIB da cidade ainda está 
abaixo do nacional. 

Ele destacou que esse cenário sofrerá mudanças já 
nos próximos anos, com a implantação de um projeto que 
envolve sistemas de inovação, idealizado pela entidade 
em parceria com outras oito da cidade. “Londrina tem 
hoje um dos maiores índices de startups por habitante do 
Brasil e o maior do Paraná. De mil startups abertas no 
Estado, 400 estão em Londrina”, citou Tedeschi. 

“Para a economia ir bem e todo mundo ir bem, você tem 
que pensar a cidade como um todo, e não especificamente 
em um setor. A ACIL prega a livre iniciativa para que a 
gente tenha uma economia dinâmica, a única maneira de 
garantir qualidade de vida à sociedade”, opinou.

Nascido em Londrina, Marcelo Belinati, atual Prefeito 
da cidade, vencedor no primeiro turno das eleições 
municipais de 2016 com 51,57% dos votos, é formado 
em Medicina e Direito pela UEL (Universidade Estadual 
de Londrina). Foi o Vereador mais votado de Londrina 
em 2004 e 2008 e, em 2014, foi eleito Deputado Federal 
com 137.817 votos. 

Um dos primeiros direcionamentos de Belinati na 
administração municipal foi promover a melhor utilização 
dos recursos públicos, já que sua equipe identificou um 
déficit de cerca de R$ 140 milhões nos cofres da cidade ao 
assumir a Prefeitura, em 2017.

 Em parceria com uma consultoria especializada 
da UEL, Belinati reorganizou os processos licitatórios 
da Prefeitura, instalando indicadores e promovendo 
análises econômicas. Segundo o Prefeito, a organização 
das licitações diminuiu, por exemplo, a falta de 

medicamentos nos postos de saúde da rede municipal. 
“Era um problema muito crítico e que está sendo 
minimizado de forma importante. A parceria com a UEL 
dá clareza, promove mais transparência, eficiência e 
economia para entregarmos serviços públicos de mais 
qualidade”, comentou.

Belinati calculou que a parceria inicial com o 
NIGEP (Núcleo Interdisciplinar de Gestão Pública) da 
UEL economizou cerca de R$ 7 milhões para os cofres 
municipais, com a melhoria dos processos de compras. 
Quase metade desse valor foi economizada em 2018. 

A consultoria para a Secretaria Municipal de Gestão 
Pública impulsionou também a redução do tempo médio 
de encerramento das licitações, que caiu de 167 dias em 
2017 para 98 dias (41% menor). 

Na nova fase, o trabalho dos consultores da UEL 
também deve incluir avaliações da folha de pagamento e 
de custos e desempenho para as Secretarias de Educação 
e Saúde. Por ano, a Prefeitura realiza 350 licitações e 
mantém quase mil contratos de produtos e serviços para 
o funcionamento de todos os serviços públicos da cidade, 
como escolas, postos de saúde e obras. 

Outra medida importante da nova administração: a 
contratação de 55 novos Médicos em 2018. De acordo 
com o Prefeito, todas as Unidades Básicas de Saúde de 
Londrina terão um Médico pela manhã, um à tarde e 
mais um para receber a livre demanda. 

Outra benfeitoria para agilizar e melhorar o 
atendimento de saúde refere-se à entrega de mil 
computadores para implementação do Cartão Saúde 
Cidadão e do prontuário eletrônico, de modo a organizar 
o sistema de saúde e disponibilizar o prontuário dos 
pacientes da rede municipal de saúde via internet. 
Conforme Belinati, diariamente são realizados cerca de 
8 mil atendimentos pela rede municipal de saúde. 

Milton Petri, Diretor Vice-Presidente da Braspress
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Segundo o historiador Rogério Ivano, da UEL, entre 
as décadas de 1920 e 1930, o cultivo de algodão fazia parte 
dos planos da então Companhia de Terras do Norte do 
Paraná, quando a empresa era formada por investidores e 
técnicos britânicos. 

“Embora tivessem longa experiência nesse ramo, 
desenvolvida principalmente nas colônias africanas, eles 
também foram atingidos pela crise de 1929, e tais planos 
ficaram no papel”, contou Ivano, citando que, com o fim 
da Segunda Guerra, a cafeicultura se tornou um fato na 
região, atendendo sobretudo à demanda norte-americana 
pelo produto. “O cultivo do café acontecia desde a época 
do Império, no Rio de Janeiro, ocupando depois as ricas 
terras roxas de São Paulo até chegar ao norte do Paraná, 
última fronteira com esse tipo de solo.”

Conforme  o historiador, em seu projeto agro imobiliário, 
a Companhia de Terras também planejou várias cidades e 
distritos urbanos, projeto que acabou se transformando 
num dos maiores fenômenos de colonização da América do 
Sul, com centenas de pessoas se deslocando para a região. 
“A primeira das cidades projetadas pela empresa, em fim 
dos anos 1920, foi Londrina, que não escapou da difícil 
realidade histórica e social do País.” 

O nome da cidade, uma alusão às “filhas de Londres”, 
foi escolhido por João Domingues Sampaio, um 
dos primeiros Diretores da Companhia de Terras. O 
município foi criado em 1934, após assinatura do Decreto 
Estadual n.º 2.519 pelo interventor Manoel Ribas, em 3 de 
dezembro. Sua instalação aconteceu em 10 de dezembro 
do mesmo ano, data em que se comemora o aniversário 
da cidade. O primeiro Prefeito nomeado foi Joaquim 
Vicente de Castro.

De capital do café a cidade universitária

Nos primeiros anos, a instalação de empresas 
paulistas impulsionou o comércio local, enquanto a 
indústria concentrava suas atividades no beneficiamento 
da produção agrícola de café e cereais. Paralelamente, 
tinha início a elaboração do plano urbanístico da cidade.

Segundo o historiador Ivano, foi nos anos 1950 que 
Londrina reclamou para si o título de capital mundial 
do café. “Com a miragem do ouro em forma de bagas 
vermelhas, a cidade se deu ao luxo de erguer prédios e 
obras modernistas em meio às casas de madeira e ruas de 
barro”, relembrou.

Foi nessa década também que a população da 
cidade cresceu de 20 mil para 75 mil habitantes, em sua 
maioria moradores da zona rural. Foi o café que trouxe 
o progresso também à zona urbana. Nesse período, a 
cidade já contava com faculdade, colégios, postos de 
saúde, hospitais, rádios e complexos de lazer. Na década 
de 1960, surgiram os primeiros conjuntos habitacionais 
e foi criado o SERCOMTEL (Serviço de Comunicação 
Telefônica de Londrina), que até hoje atende usuários na 
cidade e em outros municípios da região norte do Paraná.

Nos anos 1970, Londrina já contava com 230 mil 
habitantes e produção agrícola voltada ao mercado 
externo. Também foi nessa época que novas indústrias 
se instalaram na cidade e a prestação de serviços foi 
ampliada com a construção de escolas, implantação de 
um sistema de água e esgoto, pavimentação e energia 
elétrica, além da criação de importantes pontos turísticos 
e áreas de lazer da cidade, como o Parque Arthur Thomas 
e o Ginásio de Esporte Moringão, e a construção da nova 
catedral metropolitana.

Para Ivano, a sorte dos cafeicultores, que oscilava 
entre a fortuna e o fracasso, se traduziu em contrastes 
que marcam a cidade até hoje. “O ouro verde não apenas 
podia comprar o que era caro, mas também bancar 
ousadias e arrojos, como sofisticados cinemas, uma 
faculdade de Medicina e caros prostíbulos numa cidade 
com pouco mais de duas décadas de vida. Por outro lado, 
podia também criar favelas e expulsar migrantes – enfim, 
destruir ilusões”, contou.

O historiador relembrou que o ouro verde reluziu 
pouco mais de uma década, pois já em meados dos anos 
1960 a importância econômica da cafeicultura entrou em 
declínio. “Em 1975, finalmente, um manto de gelo cobriu 
a história do café no norte do Paraná. A trágica geada 
negra dizimou os cafezais, embora muitos já estivessem 
velhos e improdutivos”, destacou. 
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Segundo ele, a geada obrigou famílias inteiras a 
deixar o campo em direção às periferias ou migrar 
para novas frentes pioneiras. “Centenas de pequenas 
propriedades foram vendidas, e o colono se transformou 
em trabalhador urbano. Assim se encerrou o último 
grande ciclo de economia colonial do País”, afirmou.

Na opinião do historiador, porém, o advento da 
geada negra foi um golpe de sorte para alguns setores: 
enterrou uma velha vocação agrícola, que usava de 
técnicas antigas de cultivo não mais correspondentes 
às novas experiências e pesquisas. “Por outro lado, a 
cafeicultura ocupava imensa mão de obra, que já vinha 
sendo reduzida, pois muitos proprietários de lavouras 
se sentiam sem condições de atender à legislação do 
trabalhador rural, que o equiparava ao trabalhador 
urbano. 

O preço do café também dependia de demandas 
internacionais e níveis de produção, mas passou a 
haver a concorrência de outros países produtores. Essas 

Segundo dados do IBGE de 2016, Londrina tem 
mais de 14.600 crianças matriculadas na pré-escola, 
6.400 em creches, 61.800 alunos matriculados 
em 210 escolas de Ensino Fundamental, 22.500 
adolescentes em 73 colégios de Ensino Médio, mais de 
37.900 estudantes em 13 estabelecimentos de Ensino 
Superior, 2.700 matrículas em Educação Especial 
e 4.700 na Educação de Jovens e Adultos. Mais de 
5.300 estudantes estão matriculados em cursos 
profissionalizantes. A taxa de analfabetismo na cidade 
entre pessoas de 15 anos ou mais é de 4,51%.

O historiador Ivano destacou que a cultura 
universitária da cidade se consolidou com a 
instalação da UEL em 1970. A estrutura acadêmica 
se evidencia em 53 cursos presenciais de graduação 
e 261 de pós-graduação, distribuídos em nove centros 
de estudo, além de uma comunidade formada por 
25 mil estudantes, professores e servidores técnico-
administrativos. Hoje, a UEL conta com 25 cursos 
de doutorado, 48 mestrados, 66 residências e 173 
especializações, atendendo a 5.804 estudantes.

“Em que pese a importância de faculdades e 
universidades particulares, é a UEL que coloca a 
cidade no mapa das regiões com grande atrativo 
educacional. Nesse sentido, não apenas contribui 
com a formação de mão de obra qualificada, 
mas também na atração de estudantes de nível 

Polo educacional

relações, na região, foram radicalmente transformadas 
com os impactos da geada. O café rapidamente cedeu 
lugar a outras culturas agrícolas, e em poucos anos já se 
falava do Paraná como ‘celeiro do Brasil’”, disse Ivano.

Foi na década de 1980 que o planejamento urbano 
de Londrina tomou corpo, com a retirada da ferrovia 
do centro da cidade e a construção das vias expressas e 
do Terminal Urbano de Transporte Coletivo. De capital 
mundial do café, nos anos 1950, Londrina se consolidou 
como polo regional de bens e serviços, tornando-se a 
terceira mais importante cidade do Sul do Brasil, com 
destaque para o desenvolvimento da construção civil.

“O café deu lugar aos grãos – principalmente soja e 
milho – e, mais recentemente, à proteína animal. Essa 
economia voltada ao agronegócio impactou Londrina 
e as cidades da região em diversos setores: emprego, 
moradia, saúde e educação. O nível dos serviços está 
diretamente vinculado à capacidade econômica dessa 
indústria rural”, acrescentou o historiador.

competitivo, que ajudam na formulação de um 
ambiente progressista, com ideias, projetos e 
ações inovadoras em diferentes setores sociais e 
produtivos”, opinou o historiador. 

Para ele, Londrina carrega um histórico de 
resistência crítica aos governos eleitos, uma vez 
que a cidade registrou graves escândalos políticos 
de dimensões nacionais nas últimas duas décadas. 
“Apesar da energia social e da organização política 
do londrinense, como o Movimento Pé Vermelho, que 
ajudou na cassação de dois Prefeitos, a população 
não foi capaz de impedir os milionários esquemas 
de corrupção. Isso tudo afetou a percepção do 
londrinense sobre investimentos, valores sociais e 
qualidade de vida”, lamentou Ivano.

Não há quem passe por Londrina e não se encante 
com a beleza do lago Igapó, cartão postal da cidade. 
Inaugurado em dezembro de 1959 em comemoração 
ao Jubileu de Prata do município, o lago foi construído 
a partir do represamento do ribeirão Cambezinho 
como solução para a baixa umidade do ar na cidade 
e problemas de drenagem, dificultada por uma 
barragem natural de pedra.

 Originado da língua tupi, o nome Igapó significa 
“transvazamento de rios”. O projeto de urbanização do 
lago foi feito em 1970, quando se iniciou a construção 
de calçadas e o plantio de árvores às margens. 
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Um projeto de revitalização do lago, na gestão do 
então Prefeito Dalton Paranaguá, em 1969, culminou na 
construção do Zerão e do Centro Social Urbano. O projeto 
de Burle Marx incluiu um jardim com 187 espécies de 
plantas nativas. 

Saindo do lago em direção ao centro histórico de 
Londrina, chega-se ao Calçadão, importante centro de 
compras londrinense. Após um passeio pela Avenida 
Paraná, vale visitar outro importante símbolo cultural: a 
Catedral Metropolitana. 

A Paróquia Sagrado Coração de Jesus, inaugurada em 
9 de março de 1934, teve como primeiro pároco o Padre 
Carlos Dietz, que celebrou a primeira missa campal em 
11 de março do mesmo ano, com um altar sob a capela 
feita de palmito, erguida em uma clareira na mata, local 
destinado para acolher a primeira igreja. Foi durante a 
primeira missa que Dom Fernando Taddei, então Bispo 
de Jacarezinho, escolheu o Sagrado Coração de Jesus 
como padroeiro da nova paróquia, oferecendo uma 
imagem a ser colocada na igreja que seria erguida. Essa 
imagem permanece exposta até hoje na capela.

No dia 1.º de abril de 1934, um grande cruzeiro em 
madeira foi erguido em frente ao local onde seria construída 
a igreja, inaugurada com festa em 19 de agosto do mesmo 
ano. Quatro anos mais tarde, a pedra fundamental de uma 
nova capela foi lançada, mas a construção foi paralisada por 
diversas vezes por falta de recursos. A construção da matriz 
continuou até 1943, quando ficou pronto o telhado. Sua 
inauguração aconteceu no dia 24 de outubro daquele ano, 
ainda sem o forro. Somente em fevereiro de 1945 a igreja foi 
rebocada, e em 1949 as duas torres ficaram prontas. 

Em 1954, atendendo a pedidos da população, foram 
apresentadas plantas elaboradas na Europa para a 
construção de uma igreja maior, que comportasse uma 
Diocese. Em fevereiro de 1956, o Papa Pio XII criou as 
Dioceses de Londrina e Maringá. No dia 17 de fevereiro 

de 1957, Dom Geraldo Fernandes tomava posse como 
primeiro Bispo de Londrina. No dia 12 de outubro foi 
lançada a campanha para a construção da Catedral 
Metropolitana de Londrina.

 A obra iniciou-se vagarosamente e, em junho de 1968, a 
igreja matriz antiga começou a ser demolida para dar lugar 
ao prédio atual, alicerçado em pedra e cimento e estruturado 
em aço, ferro e alumínio, com projeto dos arquitetos 
paulistas Edoardo Rosso e Yoshimasa Kimachi.

Outra beleza natural que vale a pena visitar na cidade é o 
Parque Estadual Mata dos Godoy, uma das últimas reservas 
naturais de mata nativa do norte do Paraná. Localizada 
na Fazenda Santa Helena, no Distrito Espírito Santo, a 
15 quilômetros do centro da cidade, a área possui 675,70 
hectares de floresta subtropical e está inserida no bioma 
Mata Atlântica, no qual se encontram aproximadamente 
200 espécies de árvores, entre peroba, angico, cedro, figueira 
e pau-marfim, além de 180 espécies de aves silvestres.

Unidade de Conservação Integral, a mata pertenceu 
à família Godoy até 1989, quando foi transformada em 
parque. Conforme plano de manejo elaborado pelo IAP 
(Instituto Ambiental do Paraná) em parceria com a UEL, 
10% da área é aberta a visitação pública, com portais, 
trilhas interpretativas, opções de lazer contemplativo e 
programas de educação ambiental. Os outros 90% são 
destinados à pesquisa ambiental. 

A cidade ainda conta com o Jardim Botânico, 
inaugurado em março de 2006 pela Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que ocupa uma área 
de mais de 1 milhão de metros quadrados de mata nativa, 
com nascentes e rios. Há ainda o Parque Arthur Thomas, 
aberto ao público em dezembro de 1987. A infraestrutura 
conta com lago artificial e pedalinhos, zoológico, mirante 
e viveiro de mudas. Em 1994, o parque recebeu título de 
Unidade de Conservação.

Londrina é também sede de importantes instituições 
de pesquisa agropecuária, como a Embrapa Soja e o IAPAR 
(Instituto Agronômico do Paraná), onde é realizado o 
melhoramento genético de commodities como soja, trigo 
e café. Não à toa a cidade realiza anualmente, há 58 anos, 
a ExpoLondrina (Exposição Agropecuária e Industrial de 
Londrina), a maior do setor na América Latina.

Para o historiador da UEL, a fundação da cidade, seu 
primeiro Prefeito, primeira escola ou templo religioso são 
marcos temporais, mas não necessariamente históricos. 
“Há diferentes cidades dentro da cidade, isto é, diferentes 
comunidades que têm marcos históricos vinculados à sua 
memória. As linhas do tempo precisam ser múltiplas, 
como são as lembranças”, finalizou.
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José Maria Silva Santana  
CONFERENTE INTERNO DE CARGAS DA FILIAL DE DIVINÓPOLIS (MG)

NOSSA GENTE

O Conferente fez questão de dizer que esses desafios 
diários são superados porque a Braspress é uma 
Companhia que oferece plenas condições para alcançar 
bons resultados, oferecendo inovações tecnológicas e 
treinamentos. Na opinião de José, esses investimentos 
“motivam o colaborador a buscar melhorias constantes 
no atendimento ao cliente e na prestação de serviços, 
além de dar condições de executar o trabalho com 
muito profissionalismo”. 

Falando em motivação, José disse que se sente muito 
valorizado trabalhando em uma Companhia que oferece 
boas condições de trabalho. Para ele, esse ambiente de 
constante aprendizado, evolução e valorização resulta 
em um excelente convívio entre os colaboradores: “O 
ambiente de trabalho é muito agradável; todos estão 
sempre dispostos a ajudar e o trato dos colegas é muito 
respeitoso e amigável”, declarou. 

O processo de crescimento profissional se reflete 
também na vida pessoal de José, que atribui diversas 
conquistas ao período de trabalho na Braspress, 
como a compra da casa própria. Nas horas vagas, 
José gosta de estar com a família e, sempre que 
possível, visita sua mãe, a Sra. Maurícia Maria Silva 
Santana. Ela vive em uma chácara cercada pela 
natureza em sua cidade natal, Itapecerica (MG). 
Além disso, José aproveita as folgas para praticar 
esportes e encontrar os amigos.

ara mim, o trabalho na Braspress 
é a continuidade do meu lar”. É 
com essa impactante declaração 

que damos início à história de José Maria Silva 
Santana, Conferente Interno de Cargas da filial de 
Divinópolis (MG). Sua trajetória na Companhia 
começa com a oportunidade que lhe foi concedida 
em 2009. A partir desse ano, José passou por 
uma grande transformação em sua vida pessoal e 
profissional. 

“Comecei na Braspress há nove anos atrás 
como Conferente Interno de Cargas, função que 
exerço até hoje. O que mais gosto no meu trabalho 
é de poder organizar encomendas de pessoas que 
nunca me viram e, mesmo assim, confiam no meu 
trabalho e na Braspress”, afirmou José, natural da 
cidade de Itapecerica (MG).

José falou que hoje domina os processos de 
sua função e se sente desafiado a prosseguir com 
eficiência e qualidade. Para exercer a atividade 
de Conferente é necessário ter muita seriedade 
e um apurado senso de organização, qualidades 
que José coloca em prática diariamente. “Minhas 
principais atividades são carregar e descarregar 
os veículos, organizar mercadorias e realizar esses 
processos sempre com muita responsabilidade”, 
explicou o colaborador de Divinópolis (MG). 

P“
O Conferente José Maria Silva Santana está há 9 anos na Companhia
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Ana Paula Farias
VENDEDORA INTERNA DA FILIAL DE FEIRA DE SANTANA (BA)
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Com uma rotina agitada dividida entre trabalho 
e família, Ana Paula Farias é mais umas das muitas 
mulheres brasileiras que se superam diante dos desafios 
cotidianos. A Vendedora Interna da filial de Feira de 
Santana (BA) é mãe da jovem Amanda, de 24 anos, 
estudante de Engenharia Ambiental e Sanitária, e Brenno, 
de 20 anos, Bombeiro Militar do Estado da Bahia.

Ana Paula sempre se mostrou forte para manter 
a família e os bons resultados profissionais. Durante 
as folgas, ela busca aproveitar ao máximo o tempo ao 
lado dos filhos, parentes e amigos, estreitando laços 
e compartilhando momentos agradáveis. Natural de 
Caruaru (PE), contou que a família é bastante animada e 
que a alegria e a diversão estão sempre presentes quando 
se encontram nos dias de folga. 

Sua carreira na Braspress começou em 2006 como 
Assistente Operacional, função que exerceu por quatro 
anos. Passado esse período, Ana Paula deu início a uma 
nova empreitada dentro da Companhia, dessa vez, como 
Vendedora Interna. São oito anos de trabalho bem-
sucedido e reconhecimento na área subordinada ao 
Departamento Comercial. 

“Minha rotina de trabalho consiste em prospectar 
novos clientes e manter relacionamento com clientes já 

existentes, fazendo contato via telefone e explicando o 
diferencial do serviço prestado pela Braspress. Mantenho 
atenção na realização de coletas e entregas, além de 
confirmar a satisfação do cliente após a conclusão do 
serviço”, explicou Ana Paula sobre a atividade. 

Para ela, o que existe de mais importante no seu 
trabalho é ter conhecimento de que o cliente foi 
bem atendido e teve as expectativas alcançadas (ou 
superadas). É na conclusão do processo de entrega 
que se podem observar todos os diferenciais listados 
durante a primeira abordagem do Departamento de 
Vendas. Segundo Ana Paula, o ambiente de trabalho 
é muito agradável e de constante colaboração entre 
os funcionários. 

“O que mais me motiva nesta função é o eterno 
aprendizado, pois os clientes são diferentes no 
comportamento, no conhecimento e na modalidade de 
negócios, e isso engrandece o profissional. Além disso, 
conto com total auxílio dos gestores, que me orientam 
com muita clareza. Meus sonhos daqui para a frente 
visam o futuro dos meus filhos, a formação e a segurança 
deles. Eu quero continuar crescendo, mas posso dizer 
que já conquistei muitas coisas profissionalmente e sou 
grata por isso” finalizou Ana Paula Farias.

Ana Paula Farias: “O que mais me motiva nesta função
é o eterno aprendizado”



NOSSA GENTE

Oriel Isidio Neto Cavalcante  
GERENTE OPERACIONAL DA FILIAL DE FORTALEZA (CE)

Oriel Isidio é um dos muitos profissionais que 
construíram uma carreira sólida e duradoura na 
Companhia. Atualmente, ele exerce a função de Gerente 
Operacional da filial de Fortaleza (CE), responsável 
por administrar toda a operação, acompanhar coletas, 
carregamentos e entregas, dar andamento aos processos 
fiscais e ainda oferecer o suporte necessário à equipe de 
colaboradores.

É uma rotina de trabalho bastante intensa e cheia de 
detalhes, mas que Oriel garante ser bastante desafiadora 
também: “Gosto da dinâmica organizacional da operação, 
pois a cada dia temos um novo desafio e, consequentemente, 
um novo aprendizado. Estar à frente de uma equipe 
comprometida com o funcionamento dessa dinâmica só 
aumenta a satisfação pelo que faço”, afirmou o Gerente. 

O colaborador fez uma trajetória ascendente na 
Companhia. Oriel entrou na Braspress em 2004 
como Ajudante de Tráfego. Com o passar do tempo, 
desenvolveu outras funções, como Conferente, Auxiliar 
de Emissão, Controlador e Encarregado Operacional 

NOSSA GENTE

Noturno, até chegar ao cargo de Gerente Operacional.
Atualmente, Oriel lidera uma equipe de 96 colaboradores, 

e trabalha para mantê-la sempre atualizada em relação 
aos procedimentos e bastante motivada, incentivando 
um bom relacionamento entre eles, com muito respeito e 
companheirismo. “Quase 50% do quadro é composto por 
colaboradores com mais de oito anos de casa. Buscamos sempre 
aprender juntos para o sucesso da Companhia”, declarou. 

Oriel Isidio é natural de Pereiro, no interior do Ceará, onde 
costuma passar o tempo livre visitando a família. Ele é casado 
há 13 anos com Mônica Queirós e pai de Guilherme, de 7 anos. 
Oriel considera sua família o melhor presente que recebeu da 
vida, além de ser seu porto seguro. É para os braços da família 
que ele volta após um desafiador dia de trabalho na filial. 

Sobre a duradoura relação profissional com a 
Braspress, Oriel falou: “Tenho orgulho de fazer parte da 
maior transportadora de encomendas do País. Além de 
ser reconhecido pelo meu trabalho, tive a oportunidade de 
um plano de carreira, objetivos profissionais alcançados e 
sonhos conquistados, como a casa própria”, concluiu Oriel. 

Oriel passou por diversas funções até chegar a Gerente Operacional

44 BRASPRESS NEWS 91



Daniele Hobold Loch  
SUPERVISORA COMERCIAL DA FILIAL DE FLORIANÓPOLIS (SC)

Adoro o contato com o cliente, as tratativas 
que se iniciam com uma prospecção, seguida por 
uma proposta e finalizada com o embarque da 
mercadoria e o encantamento que nossos serviços 
proporcionam”. Esse depoimento contou um pouco 
da paixão de Daniele Hobold Loch, Supervisora 
Comercial da filial de Florianópolis (SC), pela função 
que exerce na Braspress. 

Nosso ponto de partida tem início em abril de 
2004, quando Daniele ingressou na Companhia 
como recepcionista da filial. Seis meses depois, uma 
oportunidade interna possibilitou sua migração para 
o SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente). Sempre 
muito dedicada, a colaboradora se manteve por três 
anos no departamento até o surgimento de uma nova 
oportunidade como Vendedora Externa. 

Para Daniele, o trabalho em equipe é primordial 
para o bom andamento das atividades individuais e 
operacionais. Ela afirmou que o ambiente é constituído 
de muito respeito e companheirismo e que, certamente, 

isso influencia no desenvolvimento profissional. Prova 
disso é que, após sua passagem pela área de Vendas, 
ela deu início a um novo desafio: assumiu o cargo de 
Supervisora Comercial, em setembro passado.

Daniele faz parte da segunda geração da família 
a trabalhar na Braspress e mantém uma relação 
antiga com a Companhia. Ela é filha do ex-Motorista 
Carreteiro Sr. Aroldo (in memoriam), que dedicou 12 
anos de trabalho à Braspress.

Casada há 16 anos com Giovani, Daniele é mãe de 
Giovana e da pequena Maria Clara. Daniele deseja 
um futuro cheio de saúde e felicidade para as filhas. 
Na carreira, ela sonha em concluir o curso de Gestão 
Comercial e também continuar com o processo de 
aprimoramento profissional. 

“Pretendo não parar por aqui e continuar crescendo 
com a Braspress. Sou muito grata à Companhia por me 
proporcionar desenvolvimento pessoal e profissional, 
além de trabalhar com pessoas muito especiais”, 
finalizou Daniele. 

Daniele Hobold Loch ingressou na Companhia em 2004
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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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PARCERIA TRT-RJ

Braspress em parceria com
o Tribunal Regional do Trabalho

do Rio de Janeiro (RJ)

Dr. Roberto Fragale, à direita, participou do projeto da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro 

A Braspress, em parceria com o projeto da Escola 
Judicial do Tribunal Regional do Trabalho do 
Rio de Janeiro, disponibilizou duas vagas para 

permitir aos Magistrados o desenvolvimento de atividades 
de Conferentes de Tráfego Urbano, atividade que consiste 
no recebimento e conferência de notas fiscais e volumes 
no ato das coletas e entregas, auxílio em carga/descarga 
dos caminhões, seja no terminal da empresa, seja no do 
cliente remetente ou destinatário das mercadorias.

A parceria fundamenta-se na identificação pelos 
Magistrados do TRT/RJ de lacunas em sua formação 
na carreira do Direito. Os profissionais em questão 
explicitaram a ausência de conteúdos curriculares que os 
preparassem para enfrentar complexidades vivenciadas 
em seu cotidiano de trabalho e os capacitassem a 
relacionar-se com aqueles aos quais oferecem a prestação 
jurisdicional. 

Diante de uma realidade socioeconômica desigual, o 
cotidiano de trabalhadores é praticamente inacessível à 
maioria dos juízes. Durante as audiências trabalhistas, 

por exemplo, eles percebem dificuldades no manejo 
de certos aspectos, pois há implicações intersubjetivas 
que interferem na reflexão e no equilíbrio psíquico 
para a decisão do Magistrado. Este projeto visou 
aproximar os juízes da vivência de mulheres e homens 
que provavelmente só encontrariam em ocasião de 
julgamento. 

A experiência de um dia de trabalho subordinado 
pode suscitar a esses juízes novas reflexões, uma vez que, 
ao posicionarem-se momentaneamente nesse outro lugar 
profissional, podem recompor suas impressões sobre as 
relações econômicas e sociais travadas entre empregados, 
empregadores, Poder Judiciário e sociedade. Pretende-se, 
com este experimento, ampliar os registros perceptivos 
e sensoriais dos juízes pesquisadores, a fim de mitigar 
seu isolamento institucional e apurar sua capacidade de 
escuta – habilidade fundamental em seu ofício. 

Os Magistrados passaram por um dia de treinamento 
técnico e integração antes de exercerem as atividades 
laborativas às quais foram designados.
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Breve relato encaminhado
pelo Dr. Roberto Fragale

A ação aconteceu no centro do Rio de Janeiro (RJ) com procedimentos de coleta e entrega 

“Depois de um dia de treinamento, preparei-
me para um dia de trabalho, cuja duração foi bem 
maior do que imaginava. Cheguei à Braspress 
às 8h00 e, após carregarmos o caminhão, 
encaramos uma engarrafada Avenida Brasil para 
chegarmos às 11h00 ao Centro do Rio, onde fiz 
entregas e colhi cargas para trazer ao depósito. 

Depois das 17h00, entramos no caminhão para 
voltar à sede, o que nos tomou pouco mais de 
duas horas na novamente congestionada Avenida 
Brasil. Quando saí da Braspress, tinha feito quase 
12 horas de jornada, sem contar o tempo de 
deslocamento entre minha casa e o trabalho.

Experimentar essa rotina fez-me ver 
com olhos diferentes as dificuldades de um 
trabalho, no qual se sobressai a gigantesca 
solidariedade entre os membros da equipe.

Entre nós constituiu-se uma cumplicidade 
expressa na rápida atribuição a mim de um 
apelido, após explicarem-me a origem dos 
apelidos de cada um. Após algumas horas de 
convívio, eu tinha virado o “Paulista”, colega 
de trabalho vindo supostamente de São Paulo 
para instalar-se no Rio de Janeiro.

Nesse longo dia, compartilhamos histórias 
familiares, falando orgulhosamente de nossos 
filhos e nossas expectativas.

No final, eu estava moído, exausto, com 
dores nos pés, mas convencido de que se 
colocar no lugar do outro é, sem dúvida, o 
meio mais eficaz para se dotar de alguma 
percepção de alteridade não só na vida 
profissional, mas também nas nossas 
relações sociais.” 
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NOVO PORTAL

baixar fatura e segunda via de boletos, interagir através 
de chats e tirar dúvidas em uma página dedicada apenas 
para isso, chamada ‘Dúvidas Frequentes’. 

Além dos serviços essenciais on-line, o cliente tem 
à sua disposição um portal responsivo, ou seja, que se 
adapta ao dispositivo do usuário, seja smartphone, tablet 
ou desktop. Com uma tendência irreversível de acessos 
de múltiplos dispositivos, foi necessário atualizar-se 
para proporcionar ao cliente uma melhor experiência de 
navegação e, consequentemente, de comunicação com a 
Braspress”, afirmou Tayguara Helou. 

O novo portal responsivo da Braspress registrou 
593.943 acessos de agosto a janeiro passados. A 
expressividade dos números tem ligação com o formato 
mais intuitivo de se navegar no novo portal, que 
possibilita acessos originados de qualquer dispositivo 
(desktops, tablets e smartphones) de maneira prática, 
eficiente e de simples navegação. 

A           Braspress lançou o novo portal responsivo 
www.braspress.com em 6 de agosto passado, 
atualizando as plataformas de serviços para 

facilitar a experiência de clientes e usuários que acessam 
o site da Companhia. O novo portal veio acompanhado 
por um expressivo aumento do número de acessos, pois 
facilitou muito a navegação e causou forte repercussão 
na mídia em geral. 

Segundo Tayguara Helou, Diretor de 
Desenvolvimento e Novos Negócios da Braspress, o 
novo portal priorizou as necessidades dos clientes, 
direcionando a interação com o mercado cada vez 
mais para a web e trouxe ainda várias novidades 
tecnológicas e serviços on-line. 

“Como nossa Companhia é 100% digital, os clientes 
podem interagir conosco a qualquer momento, seja para 
fazer uma cotação on-line, solicitar uma coleta, rastrear 
suas encomendas em três ferramentas de tracking e ainda 

Novo portal Braspress conta com uma interface moderna e simplificada

Braspress tem novo portal responsivo
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na Companhia desde sua fundação, em 1.º de julho 
de 1977, até a inauguração do maior hub logístico da 
América Latina, o Planeta Azul, em junho de 2016. 

Na mesma aba onde consta a história da 
Companhia, a Braspress reservou ainda uma 
seção para divulgar as ações de “Responsabilidade 
Socioambiental” e outra seção para compartilhar as 
notícias mas quais a Organização ganhou destaque 
nos principais veículos brasileiros da imprensa. 

É possível encontrar uma aba completa sobre 
os serviços oferecidos pela Braspress, explicando 
o funcionamento de cada um deles para clientes 
atuais e futuros. Dessa maneira, a Braspress reforça 
a excelência na prestação do serviço rodoviário 
e apresenta o transporte rodoaéreo, através da 
Aeropress, o de produtos fármacos, o destinado ao 
e-commerce e o rodoviário internacional. 

O novo portal reserva ainda uma aba exclusiva 
que enumera e informa os diferenciais competitivos 
da Braspress: presença em 100% do território 
nacional, infraestrutura de segurança, tecnologia 
e automação. Importante lembrar também que o 
serviço de chat on-line está disponível aos clientes 
oferecendo mais uma ferramenta de comunicação 
direta com a Braspress, dispensando o uso do 
telefone se o cliente assim preferir.

Os números oficiais mostram ainda que cada 
usuário navegou em média por 2,2 páginas no portal. 
Esse número é resultado da interface moderna e 
objetiva do novo portal, que oferece tudo o que o 
cliente necessita em poucos cliques através da aba 
‘Acesso Rápido’, por exemplo.

A nova dinâmica permite ao cliente rastrear 
e acompanhar uma encomenda através das 
ferramentas de tracking. A mesma aba inclui ainda 
solicitação de cotação on-line, solicitação de coleta, 
pagamento de fatura e endereço das filiais da 
Braspress. Essa aba do novo portal sintetiza os itens 
de maior busca no site. 

Na “Área do Cliente”, o usuário pode acessar 
várias funcionalidades, incluindo a área logada, e o 
“Minha Conta”, que disponibiliza 12 aplicações com 
informações detalhadas de todas as suas operações 
e despachos, os quais são itens importantes para 
os embarcadores de mercadorias e contribuem 
para sanar qualquer dúvida dentro do processo de 
entrega. 

Inovando sem jamais perder a tradição, a 
Braspress disponibilizou uma seção para contar sua 
história e a de seu fundador, Urubatan Helou, por 
meio de uma linha do tempo interativa. Nessa seção, 
o usuário pode conferir os principais acontecimentos 

NORTE
18.311 acessos

SUL
131.063
acessos

SUDESTE
315.318
acessos

NORDESTE
104.673 acessos

CENTRO OESTE
46.081

Norte
3% Centro Oeste

8%

Nordeste
17%

Sudeste
51%

Sul
21%

Novo portal Braspress conta com uma interface moderna e simplificada

Porcentagem de acessos entre agosto e janeiro 
passados

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1671.pdf   1   23/05/2018   11:57:02



BRASPRESS NEWS

Porcentagem de acessos entre agosto e janeiro 
passados

99 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1671.pdf   1   23/05/2018   11:57:02



BRASPRESS NEWS100

IMPORTANTE

de trabalho em constante integração e como usar isso 
para conquistar excelentes resultados. A professora de 
Gestão de Recursos Humanos e Planejamento Estratégico 
também trouxe uma palavra de motivação para atingir a 
maturidade profissional. 

Ela deu início à palestra demonstrando sua satisfação 
com o convite e a oportunidade de poder compartilhar 
ideias com os colaboradores da Braspress: “Primeiramente, 
gosto de ser conhecida como professora porque é o que eu 
mais amo fazer na vida. Quero dizer que é muito bom entrar 
em uma empresa que se preocupa com o colaborador. E o 
que é se preocupar com o colaborador? É dar espaço para ele 
aparecer, e aparecer para fazer a empresa crescer”, afirmou. 

Para facilitar o entendimento e manter o público 
atento às suas palavras, Priscila desmembrou os 
temas e explicou os dois assuntos de maneira simples, 
dinâmica e totalmente aplicável. Posteriormente, 
a professora demonstrou o quanto os temas estão 
ligados e os resultados que as relações interpessoais 
e o trabalho em equipe podem trazer à Companhia e, 
principalmente, ao colaborador. 

“Quando falamos em relações interpessoais, estamos 
falando da convivência das pessoas dentro de um mesmo 
contexto social, que, no caso de vocês, é a Braspress. A 
Sociologia e Psicologia enxergam o tema por prismas 
diferentes, mas para ambas a definição é a mesma. 
Relação interpessoal é a junção, a conexão de um grupo 
de pessoas dentro de um mesmo contexto e/ou ambiente. 
A gente precisa parar para pensar no sentido que a 
Braspress tem na vida de cada um de vocês dentro desse 
contexto”, explicou   Priscila Serrão.

A          Braspress promoveu a palestra Relações 
Interpessoais e Trabalho em Equipe, ministrada 
pela professora Priscila Serrão, como parte do 

fechamento trimestral do Departamento de Cobrança. O 
evento aconteceu em 26 de julho passado no auditório da 
Matriz, no Planeta Azul, em Guarulhos (SP). 

Giuseppe Coimbra, Diretor Administrativo-Financeiro, 
abriu a programação falando aos 100 colaboradores 
presentes no evento: “Fazemos este encontro de fechamento 
da Cobrança há 12 anos. Foi ideia de uma antiga colaboradora 
que trouxe excelentes resultados motivacionais e contribuiu 
com o desenvolvimento operacional do departamento. 

Não podemos premiar quem cumpre com suas 
obrigações, mas é preciso premiar aqueles que, dentro 
da mesma função, fazem de maneira diferente. Este 
é o intuito do evento: divulgar quem se destaca por 
fazer diferente, por fazer além. Este evento, pautado na 
meritocracia, acabou gerando grande simpatia entre os 
colaboradores, que aguardam por este momento todos os 
trimestres”, declarou Giuseppe Coimbra.

Na sequência, foi a vez de a professora Priscila Serrão 
dar início à palestra, que focou nas relações interpessoais 
e no trabalho em equipe. Professora do Complexo 
Educacional FMU (Faculdades Metropolitanas Unidas), 
graduada pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie e 
especialista em Gestão de Recursos Humanos, ela ainda 
divide as atividades como diretora da Hyud – Consultoria 
Especializada em Recursos Humanos. 

A palestra foi pautada na reflexão dos colaboradores 
sobre assuntos de cunho comportamental e profissional. 
Priscila Serrão trouxe dicas de como manter um ambiente 

Priscila Serrão: “Precisamos ser bons e competentes. Quando fazemos isso, o trabalho em equipe acontece”

Braspress realiza palestra: 
Relações Interpessoais e Trabalho em Equipe



BRASPRESS NEWS 101

Então, essa essência da expectativa do cliente 
Braspress vai ser alcançada quando o colaborador 
trabalhar em equipe. Isso não significa ausência de 
problemas, mas que, quando surgir algum, estamos 
unidos e maduros para resolvê-lo. Ilustro uma 
empresa como uma fila: um departamento puxando o 
outro – e assim a encomenda chega ao destino final. 
Às vezes precisamos olhar para trás primeiro e só 
depois para a frente; é um processo.

A atividade do TRC (Transporte Rodoviário de 
Cargas) faz o colaborador pensar não apenas na cadeia 
operacional, mas também na entrega ao cliente. Mais 
uma vez, entra o conceito da empatia como item 
necessário para uma boa performance profissional”, 
afirmou. Priscila levou a plateia à reflexão ao mostrar 
que também somos consumidores e também temos 
expectativas em relação a um produto comprado pela 
internet, por exemplo. Esse anseio deve ser colocado 
como prioridade entre as equipes de uma empresa de 
transportes, segundo Priscila. 

Ao finalizar a palestra, a professora deixou 
uma mensagem de motivação e encorajamento 
que animou os ouvintes na ocasião: “Construam 
boas relações e sejam competentes também na 
manutenção dessas relações. Falem, compartilhem, 
orientem, dividam experiências e se ajudem, porque 
em um lugar com oportunidade como a Braspress só 
não cresce quem não quer. Então, vamos abençoar 
nosso trabalho e renovar nossa expectativa do dia 
em que fomos aprovados no processo seletivo”, 
finalizou Priscila Serrão. 

Segundo a especialista em Gestão de Recursos 
Humanos, uma melhor compreensão do que 
é relação interpessoal vem acompanhada do 
entendimento de que se trata de relações cheias de 
valores e significados individuais. Para exemplificar 
a questão, a professora disse que cada colaborador 
tem uma bagagem pessoal e profissional que o torna 
único na Companhia. 

“Passamos em média oito horas por dia na empresa. 
Como andam as nossas relações? Escolhemos abrir 
mão de ficar com as pessoas que mais amamos para 
conviver com colegas durante um dia todo. Não 
precisamos ser ‘bonzinhos’; precisamos ser bons e 
competentes no que fazemos. Quando vocês fazem 
isso, o trabalho em equipe acontece”, orientou a 
professora Priscila Serrão.

A palestrante deixou bem claro que as relações 
interpessoais afetam diretamente os resultados 
de um grupo, impactando nos resultados da 
Companhia. Por isso é tão importante a manutenção 
de vínculos respeitosos, próximos e empáticos. Por 
falar nisso, Priscila Serrão enfatizou que justamente 
a empatia é um dos principais ingredientes para o 
trabalho em equipe. 

“O que é trabalho em equipe? Será que é só fingir 
que gosta do colega ao lado e sorrir quando o RH vem 
tirar foto? A gente precisa entender que trabalho em 
equipe implica duas coisas: empatia, a capacidade de se 
colocar no lugar do outro, e maturidade, pois é preciso 
ser efetivamente maduro para o processo profissional 
afinal, existem clientes à espera das encomendas.

Giuseppe Coimbra, Diretor Administrativo-Financeiro, abriu o evento

Vínculos respeitosos
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A posentado há dois anos, Waldir Gerardi, ex-
colaborador da Braspress, faleceu no dia 16 de 
janeiro passado em Santos (SP), para onde tinha 

acabado de se mudar com a família.
De temperamento alegre e extrovertido, esse descendente 

de italiano natural de São Paulo foi um exemplo de 
profissional dedicado de corpo e alma à Braspress. Durante 
35 anos, foi um grande líder, formando várias gerações do 
TRC (Transporte Rodoviário de Cargas) e deixando um 
legado na Companhia - inclusive com a participação dos 
filhos: Simone, Gerente Regional do Ceará, Piauí e Maranhão, 
e Renato, Gerente de Blumenau (SC).

“Contratei o Waldir em 1982, em São Paulo, como 
vendedor, pois fiquei impressionado com o currículo e o 
carisma dele. Logo em seguida, tivemos uma crise no Rio 
de Janeiro, para onde o levei para ficar um tempo. Quando 
chegamos, tinha uma grave crise de procedimentos na filial. 
Ele, então, me perguntou: ‘E agora?’. Eu disse: ‘Tchau; 
resolve aí, porque que estou indo embora’.

Depois de um tempo, ele já tinha tirado de letra e 
resolvido o problema. Me ligou e disse que queria se mudar 
com a família para lá. E foi assim nos 35 anos em que 
trabalhou na Companhia: sempre que precisava de um 
profissional para uma situação difícil, lá estava o Waldir 
para me ajudar e liderar a equipe, ajudando no crescimento 
da Companhia”, relembrou, emocionado, Urubatan Helou, 
Diretor Presidente da Braspress.

No livro de 35 anos da Braspress, o próprio Waldir contou: 
“Na Braspress foi onde sofri a maior transformação da minha 
vida. Para você ter uma ideia, cheguei aqui e já tinha uma 

família constituída. Me entreguei de corpo e alma. Graças a 
Deus, fui e estou sendo recompensado por isso. Trabalho na 
Braspress com muito orgulho, muita satisfação. Foi aqui que 
criei a minha família, que adquiri os meus bens. Foi aqui que 
sofri a maior transformação, com a minha mudança para o 
Rio de Janeiro, num mês de setembro, correndo até o risco de 
as crianças perderem o ano na escola, o que, felizmente, não 
aconteceu. Eu vivo a Braspress 24 horas por dia, e a empresa 
é muito boa para mim. Cresci profissionalmente, amadureci e 
hoje me julgo um profissional qualificado, porque aqui é uma 
grande escola. Aqui você conhece o verdadeiro transporte”, 
disse ele em 2012.

Foi também no Rio de Janeiro onde ele viveu um dos 
momentos mais marcantes da vida: em 2009, acompanhou 
a inauguração do novo terminal e do SORTER (Sistema 
Automatizado de Distribuição de Encomendas), quando 
era Gerente Regional do Estado. Depois, foi transferido 
para ocupar a Diretoria Regional do Rio Grande do Sul, 
enfrentando de novo, com garra, os problemas locais e até 
mesmo o frio intenso, ao contrário do calor escaldante do Rio 
de Janeiro, onde vivia.

Mais recentemente, estava atuando como Diretor 
Regional do Nordeste, até 30 de abril de 2017, quando se 
aposentou em Recife (PE). Depois, mudou-se com a família 
para Fortaleza (CE), para ficar perto da filha, Simone. No final 
de novembro passado, acompanhei de perto sua mudança 
para a cidade de Santos, pois viemos no mesmo voo para São 
Paulo. Ele estava alegre e otimista com a transferência, pois 
ia ficar perto de outra filha e da neta.

Mas a vida, como sempre, surpreende a gente.
Descansa em paz, Waldir; você merece estar com Deus!

Waldir Gerardi:
um exemplo a ser seguido

Waldir Gerardi atuou por 35 anos na Companhia

Da esquerda para a direita: Luiz Carlos Lopes, Diretor de Ope-
rações; Urubatan Helou, Diretor Presidente, e Waldir Gerardi, na 
inauguração do SORTER em 2009
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CINE BRASPRESS 

Braspress comemora o Dia das Crianças

O Cine Braspress Dia das Crianças aconteceu no auditório da Matriz

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

completar a festa, a Companhia organizou o retorno do 
projeto cultural Cine Braspress com a exibição do filme 
Meu Malvado Favorito 3 no auditório da Matriz, em 11 de 
outubro passado.

O evento foi organizado com uma programação 
completamente dedicada ao entretenimento dos pequenos 
convidados. As crianças se divertiram nos brinquedos 
distribuídos pela área de convivência da Matriz: uma 
piscina de bolinhas e pula-pula, entre outros. 

Além disso, houve também a distribuição de esculturas 
de balão e de algodão doce. As atividades contaram com 
o auxílio de monitores para garantir a segurança das 
crianças durante toda a permanência no Planeta Azul. 

Segundo o Departamento de Recursos Humanos, 
o evento contou com a presença de 106 pessoas, 
número superior ao da edição de 2017, que registrou 84 
participantes. Isso só comprova o sucesso do evento. 

A festa também contribuiu para estreitar laços 
familiares entre pais e filhos, que puderam aproveitar 
juntos a sessão de cinema. O Cine Braspress é um 
projeto cultural organizado pelo Departamento de 
Recursos Humanos e viabilizado por Urubatan Helou, 
Diretor Presidente.

Na época do lançamento do projeto, em junho de 
2017, Urubatan Helou declarou: “Com as mensagens 
transmitidas pelos filmes, entendemos que nosso 
ambiente de trabalho poderá ser muito enriquecido 
com profissionais motivados e felizes”, falou o Diretor 
Presidente sobre a iniciativa.

Na tarde de 11 de outubro passado, Flávio 
Azevedo Constante, de 8 anos, veio visitar o Planeta 
Azul acompanhado dos irmãos. Ele estava bastante 
animado e contente em conhecer a Companhia e 
brincar com outras crianças. “Estou muito feliz de 
estar aqui no trabalho da minha mãe. É muito legal! 
Achei a empresa muito grande e estou me divertindo 
muito”, afirmou.
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Convidados aguardaram o início da sessão na área de convivência

Monitores organizaram brincadeiras e divertiram a criançada 

Entre a sessão de cinema e as brincadeiras, Flávio 
revelou ter um predileto: “O que eu mais gostei de fazer 
até agora foi brincar no pula-pula, mas ainda quero 
brincar na piscina de bolinhas”, contou. Na presença 
de tantas crianças, o pequeno também estava animado 
com a possibilidade de fazer novas amizades: “Ainda 
não conheci ninguém diferente, mas tenho certeza de 
que vou conhecer”. 

Flávio também revelou que já havia assistido ao 
filme Meu Malvado Favorito 3 com os irmãos em outra 
oportunidade, mas que isso não era um problema, porque 
o mais importante era estar presente com sua mãe e seus 
irmãos para aproveitar o dia. 

A irmã de Flávio, Ariella Azevedo Constante, de 
apenas 4 anos, adorou brincar com as esculturas de balão 
e não soltou delas em nenhum momento. O que mais 
impressionou Ariella foi a quantidade de crianças presentes 
no evento. Sobre isso, ela, com um grande sorriso, disse o 
seguinte: “Só na escola eu vi tantas crianças assim”. 

Enquanto aguardava a segunda sessão de cinema, 
ela se divertiu no pula-pula e na piscina de bolinhas 
com o irmão. 

A atração de que mais gostou também foi o pula-pula 
– motivo para ir mais de uma vez ao brinquedo. Em sua 
simplicidade, típica de todas as crianças, elogiou o algodão 
doce dizendo que estava muito bom. 

A animação Meu Malvado Favorito 3, da Universal 
Pictures, é a continuação de uma das histórias mais bem-
sucedidas do cinema nos últimos anos. Gru, o personagem 
central do longa-metragem, com seu costumeiro mau 
humor, recebe a notícia de que tem um irmão gêmeo. 
Eles se conhecem e, a partir daí, começa a aventura, que 
encanta e entretém crianças e adultos do mundo inteiro. 

O filme tem no elenco os famosos Minions, que se 
popularizaram pela simpatia e dão um toque especial 
às cenas mais engraçadas da história. Para João Victor 
Marcílio Rodrigues, de 10 anos, o que mais chamou atenção 
no filme foram as cenas cômicas em que os divertidos 
Minions aparecem. 

Para Kauã de Oliveira Soares, de 7 anos, o que mais 
impressionou foi a grandiosidade do Planeta Azul. Na saída 
da sessão de cinema, ele contou suas impressões sobre o 
evento: “Eu adorei o filme. Assisti com minha mãe e meus 
primos, que também gostaram. Foi muito legal!”.
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COMEMORAÇÃO 

Filial de Brasília (DF) organiza festa
do Dia das Crianças

Urubatan Helou, ao centro, na festa do Dia das Crianças em Brasília (DF)

A filial da Braspress de Brasília (DF) organizou 
uma festa em comemoração ao Dia das 
Crianças nas instalações da Companhia. 

Por iniciativa da própria filial e da Gerente Edilene 
Ribeiro, o evento aconteceu no mesmo dia do Café 
com o Presidente, em 6 de outubro passado.

Durante o evento, Urubatan Helou fez questão de 
explicar às crianças sobre a importância da profissão 
de seus pais para a Companhia e para a nação: “Vou 
dizer uma coisa para vocês e para seus filhos: quando 
olham esse armazém, vocês olham para uma fábrica 
de desejos. Sabe o porquê? 

Sabe aquele remédio que, quando alguém da sua 
família precisa, vai até a farmácia e encontra? Sabe 
quem transportou? Foi esse anjo que levou o remédio 

para salvar a vida das pessoas. Foram os pais de vocês 
que levaram. 

Está vendo esse tênis que você está usando? Sabia 
que esse tênis só estava na loja porque o seu pai ou a 
sua mãe levou? Olhem para nós: o que vestimos, o que 
comemos, os medicamentos de que precisamos – tudo 
isso foi levado por um Motorista. 

Portanto, crianças, tudo o que vocês veem na 
farmácia, supermercado, no shopping, foi levado 
de alguma forma pelo pai ou pela mãe de vocês. 
Eles fizeram com que essas coisas chegassem lá. Os 
pais de vocês são agentes de felicidade: basta ver o 
semblante de uma mãe quando encontra um remédio 
para o filho doente. Os pais de vocês não levam coisas 
simplesmente; eles levam vida”, finalizou ele.
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Os brinquedos fizeram a alegria das crianças

Decoração pensada para agradar as crianças

O evento contou com oficina de pintura facial

Brinquedos foram instalados na área externa
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Prezado Amigo Urubatan,
Acabei de chegar em Confins, voltando de Brasília. Durante o 

voo, vim lendo a revista da Braspress. Impressionante como não 
consegui ler a revista inteira durante o voo, de aproximadamente 
uma hora. Foi impressionante porque a leitura de cada palavra, de 
cada frase me trouxe um sentimento de empolgação e entusiasmo, 
mesmo diante de dias tão turbulentos e exaustivos que estamos 
vivendo no nosso setor e no Brasil. Por isso, li com muita atenção 
todas as reportagens. 

Parabéns pela sua capacidade de conseguir transmitir, mesmo 
que através da revista, uma alegria e um entusiasmo contagiantes. 

Continue nos inspirando!
Muito obrigado,

Sérgio Pedrosa,
Presidente da FETCEMG 

(Federação das Empresas de Transportes
de Cargas de Minas Gerais)

e da Transpedrosa S.A.

Prezado Sr. Urubatan, 
Gostaria de agradecer pelo evento Café com o Presidente 

ocorrido no dia 8 de agosto na filial de Fortaleza (CE), no qual fomos 
presenteados com a presença do senhor junto com o Sr. Petri, o Sr. 
Luiz Carlos e toda a equipe de Recursos Humanos e Marketing, que 
fizeram esse dia inesquecível para todos os colaboradores da filial. 

Cada palavra proferida naquele momento emocionou a todos 
e nos fez relembrar tantas conquistas pessoais e profissionais 
que foram proporcionadas por esta grande empresa: a Braspress 
Transportes Urgentes.

Tenho orgulho em fazer parte há mais de 11 anos desta história 
e, como falado no momento do evento, pelo plano de carreira 
conquistado na empresa, onde tive a oportunidade de caminhar 
desde os setores de Atendimento, Pendência, Coleta, Administrativo, 
Vendas Internas, Vendas Externas até a Supervisão Comercial, onde 
estou hoje, à frente de uma equipe que se dedica todos os dias para 
manter nossa filial como uma das mais importantes da Companhia. 

Gratidão resume o sentimento desta colaboradora e toda a 
nossa filial.

Dayana Diniz,
Supervisora Comercial, 

Fortaleza (CE)

Sr. Urubatan,
Venho agradecer pelo grandioso evento Café com o Presidente, 

no qual nós, da filial, além do ganho de tantos prêmios, tivemos 
o maior presente: a presença dos senhores, poder ter ouvido seu 
reconhecimento pelo nosso trabalho – no meu caso, as palavras que 
trouxeram à mente o filme da minha história na Braspress. 

Foram muitos desafios e dedicação para chegar até aqui: são 
14 anos e 4 meses desde quando esta grande empresa me deu 
a oportunidade de aprender e evoluir junto com ela no âmbito 
profissional e pessoal. 

Iniciei como um ajudante que pouco sabia ligar o computador, 
e esta escola chamada Braspress, junto com nossa Gerente 
Regional, Simone Gerardi, que na época exercia o cargo de Gerente 
Operacional, me deu a oportunidade de aprender e hoje poder 
exercer a função de Gerente Operacional da filial de Fortaleza. 

Não daria para descrever a emoção e a gratidão por fazer parte deste 
Planeta Azul. A família Braspress fez parte das páginas da minha história 
valer a pena, e espero escrever muitas outras páginas neste livro da vida, 

exercendo com amor e gratidão minha função e vencendo tantos outros 
desafios que forem propostos. 

Meu muito obrigado. Abraço fraterno, 
Oriel Isidio,

Gerente Operacional,
Fortaleza (CE) 

Cara Denise, boa tarde,
Quero agradecer em meu nome, da Marina e do IMAM a calorosa 

recepção. 
Esperamos poder retribuir e nos colocamos à inteira disposição. 
Atenciosamente,
Rezende

Antonio Carlos Rezende,
Gerente da Divisão Logística do IMAM,

São Paulo (SP) 

Sr. Urubatan, boa noite!
É muito grande o sentimento de orgulho ao ouvir sua última 

entrevista para a Transporte Mundial. Eu e minha equipe somos muito 
gratos por termos um líder tão pertinaz. 

Uma entrevista como essa nos motiva de maneira sem igual. Sua 
garra e determinação, o brilho nos olhos ao falar da nossa Companhia 
nos dão a certeza de que não importa o tempo, a crise, o mercado ou o 
que quer que seja, juntos, todos nós, fazendo o nosso melhor, buscando 
conhecimento com todos, doando a todo momento o nosso conhecimento, 
seremos sempre mais fortes. 

Obrigada pela oportunidade de fazer parte deste time de vencedores 
chamado Braspress!! 

Um grande abraço!
Simone Borges,

Gerente Regional,
Ribeirão Preto (SP) 

Bom dia!
Prezado amigo Urubatan,
Recebi e agradeço o envio da revista Braspress News edição 36.
Parabenizo a todos pela belíssima publicação e pelo excelente 

conteúdo. 
Forte abraço!

Raul Maudonnet,
Diretor da MXP Multimodal, 

Jundiaí (SP)

Sr. Urubatan, 
Venho agradecer a oportunidade que a filial de Divinópolis (MG) 

teve de conhecer o Planeta Azul, momento que reverbera a capacidade 
administrativa desses dois gigantes do empreendedorismo: Urubatan 
Helou e Milton Petri. Já nos orgulhávamos muito de sermos colaboradores 
da Braspress e regressamos com mais entusiasmo e força para alcançarmos 
nosso objetivo à frente da Companhia. 

Aproveito o ensejo para também agradecer ao Sr. Urubatan pela carta 
cumprimentando-me pelo meu aniversário, bem como o telefonema com 
palavras motivadoras e de enaltecimento, que foi meu presente mais que 
especial!!!

Grata!
Rosângela Reis, 

Gerente,
Divinópolis (MG)
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Prezada Denise, boa tarde, 
Não consegui enviar minhas considerações pelo canal apropriado 

da Braspress, porém acredito muito que certas atitudes devem ser 
enfatizadas...

Gostaria de registrar a satisfação pelo empenho de Mônica, da filial 
de Santo Amaro, em atender com gentileza e profissionalismo todos os 
telefonemas, prontificando-se a falar com os entregadores e agilizar da 
melhor maneira possível a entrega de nossa mercadoria em tempo hábil.

Se não fosse por sua competência e boa vontade, teríamos um grande 
prejuízo. 

Mara Alvarez,
Studio Like,

São Paulo (SP)

Prezados, boa noite!
Passando para agradecer a recepção dada aos alunos da Engenharia 

Civil da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) hoje, em São João 
de Meriti. Eles ficaram surpresos com tanta tecnologia e organização. 
Parabéns a vocês!

Registro nosso especial agradecimento ao Felipe, que nos 
acompanhou diretamente!

Glaydston Mattos, Professor,
UFRJ (Universidade Federal

do Rio de Janeiro),
Rio de Janeiro (RJ)

Sr. Urubatan Helou,
Venho através deste agradecer a grande oportunidade que nos 

proporcionou com o privilégio de conhecer o Planeta Azul. 
E cada dia mais vestimos a camisa da BRASPRESS, nossa empresa 

TOP com muito orgulho, e vamos trabalhar para investir total esforço e 
conhecimento para construirmos mais degraus nessa escalada infinita e 
blindada por Deus. 

Não vou medir esforços para contribuir e crescer junto com a empresa 
e a cada dia mais me aperfeiçoar. 

Sou formada em Engenharia de Produção e pós-graduada em 
Finanças, Controladoria e Auditoria. E busco mais. Tenho um grande 
desejo de realizar uma especialização fora do Brasil para somar e evoluir 
com a nossa empresa TOP e que sempre permanecerá nesse status. 

Muito obrigada por fazer parte desta família que Deus me deu!
Priscila Nascimento,

Supervisora Administrativo-Financeira,
Campos dos Goytacazes (RJ)

Bom dia, Sr. Urubatan, 
Em nome do Presidente Roberto e de toda a Diretoria do SETRAM, 

gostaríamos de agradecer imensamente a receptividade e o carinho com 
que a nossa COMJOVEM foi recebida na Braspress.

Gratidão, 
Atenciosamente,

Giliane Dal Bó, Diretor Executiva,
SETRAM (Sindicato das Empresas de Logística
e Transporte de Cargas da Região da Amurel),

Tubarão (SC)

Oi, Urubatan,
Você é fera; tenho muito orgulho de ser seu amigo e fornecedor!
Muito obrigado.

Neto De Nigris, Presidente e
Conselheiro do Grupo De Nigris,

São Paulo (SP)

Prezado Urubatan,
 Quero me congratular com você pela matéria na revista Frota&Cia. 

(dezembro/2018). A Braspress hoje é um ícone de inovação no setor do TRC.
Parabéns.

Forte abraço,
JG Vantine,

Vantine Consultoria,
São Paulo (SP)

Caro colega Urubatan,
Venho parabenizar sua empresa pela brilhante colocação no anuário 

Época Negócios. Sucesso!
Grande abraço!

Osni Roman, Presidente,
Coopercarga Logística,

Concórdia (SC)

Caro Urubatan,
Foi um prazer conhecê-lo e visitar sua fascinante empresa Braspress. 

Parabéns pela trilha de sucesso conquistada! Fiquei feliz em saber que 
você é meu conterrâneo e que meu avô Zecão foi seu dentista. Realmente, 
um mundo pequeno. 

Recebi hoje seu gentil presente, o qual já coloquei sobre minha mesa 
para fazer brilhar minha sala.

Muito obrigado pela atenção.
Fico à espera de uma visita sua aqui, no Aché; será um prazer recebê-lo. 
Forte abraço mineiro, 

Adriano Alvim, Diretor de Operações,
Aché Laboratórios Farmacêuticos,

São Paulo (SP)

Prezado Senhor Urubatan Helou,
Boa noite.
Parabéns pela iniciativa de construir a nova sede da Braspress no 

Planeta Azul, valorizando a livre iniciativa como ferramenta de solução 
social, gerando mais empregos e renda.

Temos muito orgulho em contar com sua entrevista como parte do 
acervo da Coleção Pró-Memória Empresarial, divulgando as suas ideias 
empreendedoras, que começaram com a aquisição de um triciclo.

Desejamos muito sucesso. Cordialmente,
Dorival Jesus Augusto,

Hífen Comunicação Editorial,
São Paulo (SP)

Amigo Urubatan,
Parabéns por mais essa relevante premiação, a qual sinaliza de forma 

clara a competente gestão da empresa!
Abraços.

Raul Maudonnet,
Diretor da MXP Multimodal, 

Jundiaí (SP)
 

Prezado Dr. Urubatan Helou,
Com os meus cordiais cumprimentos, agradeço o Kit BRASPRESS e 

retribuo as felicitações para o ano de 2019. Que a confiança de dias melhores 
venha lhe trazer muitas felicidades e um Ano Novo repleto de realizações. 

Atenciosamente, 
Bruno Batista Martins, Diretor Executivo,

CNT (Confederação Nacional do Transporte),
Brasília (DF)
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