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EDITORIAL

SERVIÇO DE ENCOMENDAS RODOAÉREA

C

Encomendas Urgentes

EM ATÉ 36 HORAS
A AEROPRESS é uma empresa de
encomendas urgentes via RODOAÉREO
para todo o território nacional.
Equipes AEROPRESS especializadas
atuam nos principais aeroportos de todo
o país, garantindo agilidade e rapidez no
processo de embarque e desembarque
da sua encomenda.
2
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*Para cidades com operações de voos comerciais regulares,
em condições ideais para pousos e decolagens.

ompletamos 42 anos de atividades empenhados em
sermos a melhor transportadora de encomendas
do Brasil. Independentemente de cenários, buscaPRVDH[FHOrQFLDGHQRVVRVQHJyFLRVDWUDYpVGDV¿OLDLV
com que atuamos em todo o Brasil.
6HJXLQGRDWUDGLomRGHGLYHUVL¿FDUDVDWLYLGDGHVDSURveitamos a excepcional infraestrutura instalada e iniciamos
RSHUDo}HV URGRÀXYLDLV QR HL[R 6mR 3DXOR±0DQDXV±6mR
3DXORFRPUHGXomRGRVSUD]RVGHHQWUHJD
3RULVVRQRVVRVLQYHVWLPHQWRVHPIURWDLQIUDHVWUXWXUD
e tecnologia são contínuos. Grande fatia dos investimentos
deste ano será destinada à renovação da frota, pois trocaremos parte dos veículos que rodam em perímetro urbano e
já têm mais de três anos, porque termina a garantia e sobe
o custo de manutenção.
Tecnologia de ponta é outro pilar de nossa sustentação.
0DLVGRTXHXPDWUDQVSRUWDGRUDVRPRVXPDHPSUHVDGLgital. Não abrimos mão de operarmos várias plataformas
de serviços. Investimentos continuam sendo feitos em
hardware e software ao adquirirmos 500 novos computaGRUHVH¿UPDPRVSDUFHULDFRPR*RRJOH
Nossa gente também continua merecendo nossa atenção,
HVSHFLDOPHQWHQRVVRV0RWRULVWDVRVSULQFLSDLVSUR¿VVLRQDLV
GD2UJDQL]DomR7DQWRpDVVLPTXHMiUHDOL]DPRVGRLVLPSRUWDQWHV HQFRQWURV QHVWH DQR QR 3ODQHWD $]XO HP *XDUXOKRV
63 ±XPGHOHVDWpFRPDSUHVHQoDGHIDPLOLDUHVGRVFRODERUDGRUHVHDFDQWRUD6XOD0LUDQGDQRVVDDPLJDFRQIRUPH
VHSRGHYHUQHVWDHGLomRQDGLYXOJDomRGRVPHOKRUHV0Rtoristas de 2018 e os melhores do primeiro trimestre do ano.
Quero também agradecer a presença maciça em nosso
HVWDQGHQD)&(3KDUPDGHWRGRVRVQRVVRVFOLHQWHVGRVHJPHQWRHGL]HUTXHpXPRUJXOKRXPDJUDQGHVDWLVIDomRWHU
participado dessa importante feira.

Na verdade, nossa Companhia começou a operar no
segmento Farma há cerca de quatro anos, e retiramos o
transporte de fármacos de uma operação como commodities. Nós transformamos essa atividade em uma operação
com valor agregado, com procedimentos voltados aos insumos e produtos farmacêuticos, o que é fundamental em um
país tropical como o nosso, de temperaturas variáveis e que
necessita de um transporte cercado de toda a qualidade e
das melhores práticas na área.
)LFR PXLWR IHOL] SRU SRGHU RIHUHFHU XP SURGXWR DR
mercado Farma e também à população brasileira, porque em um país como o nosso, os fármacos precisam ser
WUDQVSRUWDGRVGHQWURGDVPHOKRUHVSUiWLFDV±MXVWDPHQWH
R TXHHVWDPRVID]HQGRDWUDYpVGRVYHtFXORVFRPED~V
refrigerados que usamos para transportar medicamentos
e insumos.
0HX DPLJR H FRPSDQKHLUR 9DQGHU &RVWD R QRYR SUHVLGHQWH GD &RQIHGHUDomR 1DFLRQDO GR 7UDQVSRUWH &17 
p QRVVR HQWUHYLVWDGR QDV 3iJLQDV $PDUHODV $OLiV DQWHV
mesmo de assumir essa importante entidade de nosso seWRUHVWHYHQRVYLVLWDQGRQR3ODQHWD$]XODFRPSDQKDGRGRV
WDPEpP DPLJRV 6pUJLR 3HGURVD SUHVLGHQWH GD )HGHUDomR
GDV(PSUHVDVGH7UDQVSRUWHGH0LQDV*HUDLV )(7&(0* 
e de Gladstone Lobato, presidente do Sindicato das EmpreVDVGH7UDQVSRUWHGH0LQDV*HUDLV 6(7&(0* GHVWDFDGRV
OtGHUHVGR7UDQVSRUWH5RGRYLiULRGH&DUJDV 75& 
Também tive muito orgulho de receber o Guti, prefeito
de Guarulhos, e outras lideranças dessa cidade, quando sediamos o evento de lançamento do 5.º Caderno Econômico
de Guarulhos, com a presença ainda de empresários da reJLmREHPFRPRGR0DMRU2OtPSLR6HQDGRUGD5HS~EOLFD
e o Coronel Tadeu, Deputado Federal, no evento “O Brasil
GH$PDQKm´UHDOL]DGRHPSDUFHULDFRPR6(7&(63 6LQGLFDWRGDV(PSUHVDVGH7UDQVSRUWHVGH&DUJDGH6mR3DXOR
H5HJLmR 
Outras importantes visitas merecem destaque e estão reWUDWDGDVHPQRVVDFROXQD¿[D1HZVSUHVVDRODGRGHDVVXQtos como a 2.ª Semana da Qualidade, o 7.º Campeonato de
Conservação de Frota; comemorações do Dia Internacional
GD0XOKHUHGR0DLR$PDUHOR&pVDU7LGHL*HUHQWH5HJLRQDOGH%DXUXH$UDoDWXED 63 DLQDXJXUDomRGR&HQWURGH
$SRLR DR 0RWRULVWD 3DUFHLUR 1RVVD *HQWH H D  6HPDQD
,QWHUQDGH3UHYHQomRGH$FLGHQWHVVySDUDFLWDUDOJXQV
Não deixe de ler!
Urubatan Helou
'LUHWRU3UHVLGHQWHGR*UXSR+ 3

BRASPRESS NEWS

3

CONTEÚDO

ENTREVISTA

Vander Costa

06

52
RESPONSABILIDADE
SOCIAL 64
BALANÇO
68
NEWSPRESS
74
PERFIL
82
RANKING
84
NOSSA GENTE
90
IMPORTANTE
94
CARTAS
96
COMEMORAÇÃO

Dia Internacional da Mulher
é destaque na Braspress

Contribuindo com a sociedade

Regional de Bauru e
Araçatuba – Cesar Tidei

10
EVENTO
20
EXPANSÃO
22
FÓRMULA BRASPRESS
24
EVENTO
32
CAMPANHA DE
CONSCIENTIZAÇÃO 34
SÉRIE “PARCERIAS”
40
RANKING
44
CAPA

Braspress participa da
Feira FCE Pharma

Nossas Notícias

Conheça nossas filiais

2º. Semana da Qualidade

Braspress premia os melhores
Motoristas do 1°. trimestre de 2019

Braspress inicia operações
rodofluviais na Amazônia

Colaboradores da Braspress

7º Campeonato Interno de
Conservação de Frota

Braspress realiza 2°. Semana de
Interna de Prevenção de Acidentes

Lançamento do 5º. Caderno
Econômico de Guarulhos (SP)

Manifestações e mensagens

Maio Amarelo

Girelli Embalagens, parceira da
Braspress

Seção

Braspress premia os melhores
Motoristas de 2018

BRASPRESS News
é uma publicação
trimestral do
Grupo H&P
BR EDITORA
Urubatan Helou
(Diretor Presidente)
Conselho Editorial
Denise de Paiva
(Presidenta),

4

BRASPRESS NEWS

Jornalista Responsável
Denise de Paiva - (MTB
14.156)

Contato
Rodovia Presidente Dutra Km
217,8 - Cumbica
CEP: 07180-903 - Guarulhos - SP
Fone: (11) 3429-3262
BR Editora – Grupo H&P

Fotos
Departamento de
Marketing Braspress

Colaboradores
Valdir dos Santos e
Isaias Rodrigues

Departamento Comercial
Renato Venâncio
(11) 3429-3376

Tiragem
45.000 exemplares

Home page:
www.braspress.com

Revisão
Adriana Cristina Pepe

Circulação
Em todo o Território
Nacional

Juliana Petri, Tayguara Helou
e Urubatan Helou Junior

Diagramação
Luana Carrasco

Os artigos assinados
são de
responsabilidade
dos respectivos
autores

Perfil
Entrevista
Newspress
Parcerias
Cartas
Nossa Gente

BRASPRESS NEWS

5

ENTREVISTA

VANDER COSTA:
o jeito mineiro de comandar

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

M

ineiro como Clésio Andrade, Vander Costa, o
novo presidente da Confederação Nacional do
Transporte (CNT), de 57 anos, Administrador
de Empresas e Advogado, Diretor da Vic Transportes, gasta sola de sapato nos gabinetes de Brasília para defender
as demandas do transporte, enfrenta e critica medidas do
governo Bolsonaro, busca apoio às propostas da classe nos
ministérios, nas comissões da Câmara e do Senado e coloca
equipes técnicas para debater projetos de reforma. Ao sair
da Presidência, depois de 26 anos, o mineiro Clésio ganhou
cargo no Conselho de Administração e nome no prédio das
entidades em Brasília (DF).

BRASPRESS NEWS - Como está sendo seu dia a
dia aqui na Confederação?
Vander Costa: Tem sido bastante intenso, pois estamos
passando por uma situação diferente na sucessão na CNT,
após a gestão do Clésio por 26 anos e também porque o
Brasil está com presidente novo, com linha política diferente
e simultaneamente com um Congresso muito renovado.
BRASPRESS NEWS - Paulo Guedes, Ministro
da Economia, ameaçou dar uma facada no Sistema
S. Como o senhor está enfrentando isso?
Vander Costa: Desde que assumimos, em março, adotamos uma política de portas abertas, receptiva, e nos esforçamos para traçar um caminho tanto no Executivo como no
Congresso, conseguindo derrubar algumas barreiras. Acho
que o corte não vem. Penso que o Ministro Paulo Guedes
queria que os recursos fossem geridos pelo Executivo, mas
a Constituição estabelece que sejam destinados ao trabalhador e gerenciados pelo sistema confederativo dos empresários. Assim, qualquer mudança só pode ser feita por
emenda constitucional. A imprensa tem destacado erros de
gestão, que são pontuais. Juntamente com as demais confederações, defendemos o Sistema S e, na CNT, o Serviço
Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem
do Transporte (SEST-SENAT). Estamos mostrando como
WUDWDPRVRVUHFXUVRVFRPDVIHGHUDo}HVD¿OLDGDVGHVWLQDQdo 90% em serviços gratuitos aos trabalhadores. Adotamos
um sistema de compliance, com gestão transparente, disponibilizando todos os número, e nada temos a temer.
BRASPRESS NEWS - Como a CNT está conviYHQGRFRPR¿PGRVUHFXUVRVLQVWLWXtGRSHODUHIRUma trabalhista do governo Temer?
Vander Costa: Tanto a CNT como as federações e os sindicatos estão tendo que se reinventar e buscar recursos
dos serviços prestados, porque a contribuição compulsória
acabou. Somente sobreviverão as entidades que prestarem
serviços com as receitas de seus associados.
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BRASPRESS NEWS - &RPRUHFXSHUDURVLVWH-

ma rodoviário?
Vander Costa: O governo não tem dinheiro para investir,
para manter rodovias - e sem manutenção as empresas de
transporte perdem dinheiro. No ano passado, o governo investiu 0,17% do Produto Interno Bruto (PIB), o que não foi
VX¿FLHQWHQHPSDUDWDSDUEXUDFRV$VDtGDpRJRYHUQRID]HU
um modelo de concessão que dê segurança jurídica aos investidores, mas não se pode esperar contratos que não sejam no formato de Parceria Público-Privada (PPP), no qual
o governo e setor privado contribuem com os recursos. Não
podemos esperar o Brasil fazer caixa para recuperar as rodovias, porque assim se entra num círculo vicioso: o Brasil
não cresce porque não tem infraestrutura e vice-versa. No
passado, os contratos de concessão foram extremamente
perversos, e todas as concessionárias são grandes empreiteiras que estão respondendo a processos na Lava Jato. Se
não mudar o modelo, vai acontecer a mesma coisa. Eu defendo a concessão de pequenos trechos para que empresas
médias participem ou se juntem em consórcios para poderem concorrer a trechos maiores.

BRASPRESS NEWS - $VSULPHLUDVFRQFHVV}HV
Vander Costa é o novo Presidente da CNT (Confederação Nacional do
Transporte)

BRASPRESS NEWS - Quais as outras demanGDVGRWUDQVSRUWH"
Vander Costa: Estamos acompanhando de perto os programas de concessão de rodovias e ferrovias para mostrar
ao Ministério de Infraestrutura que o desenvolvimento do
Brasil passa pela melhoria da infraestrutura de transporte.
Todos os modais têm carência. Somos contra as outorgas
onerosas para não aumentar a tarifa de pedágio.
BRASPRESS NEWS - E no caso das ferrovias?
Vander Costa: A primeira concessão foi a da Ferrovia
Norte-Sul, arrematada com ágio maior do que o esperado,
o que nós aprovamos, porque as vencedoras vão terminar a
construção. A Rumo, do Grupo Cosan, grande produtor de
álcool e açúcar, vai privilegiar sua própria carga. Estamos
acompanhando o programa de renovação dos contratos de
concessão das outras ferrovias e tentando mostrar ao Ministro Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura, que é
mais vantajoso conceder as ferrovias aos transportadores,
que vão levar todo tipo de carga de vocação ferroviária, e
não aos operadores de carga própria, como a Vale, que privilegia o transporte de minério.
Se o transportador quiser utilizar os trilhos, precisa esperar uma vaga, porque o concessionário privilegia suas
próprias cargas. O edital da Norte-Sul foi desenhado para
impedir o ingresso de operadores estrangeiros e direcionado às empresas que já tinham ligação com portos nas pontas, como a Rumo para o porto de Santos e a VLI para o de
Itaqui, no Maranhão.

foram muito lucrativas?
Vander Costa: Sim, as grandes empreiteiras racharam de
ganhar dinheiro. O balanço da CCR mostra 40% de EBITDA
(Lucros antes de juros, Impostos, Depreciação e Amortização). As envolvidas na Operação Lava Jato estão proibidas de
HQWUDUPDVEXVFDPSRUDFRUGRVGHOHQLrQFLD4XHPWLYHU¿cha limpa pode entrar, mas precisarão ser mais transparentes.

BRASPRESS NEWS - Por que o setor de trans-

SRUWHTXHPDLVSDJDSHGiJLRQmRSDUWLFLSD"
Vander Costa: Temos que participar; temos técnicos da
CNT conversando com técnicos do governo. Embora as
portas não estejam escancaradas, vamos colocando uma
cunhazinha para ir entrando, com jeitinho e educação. Um
grupo de empresários capitalizados pode se juntar e entrar
nas concessões rodoviárias - por que não?

BRASPRESS NEWS - O que o senhor acha da

reforma da Previdência?
Vander Costa: Somos a favor, porque o governo foi conYHQFLGRSHORPHUFDGR¿QDQFHLURGHTXHVHPDUHIRUPDQmR
será possível destravar o crescimento econômico. Estamos
fazendo estudos e vamos participar, falando com deputados, apresentando emendas para aprimorar o projeto. SoPRV IDYRUiYHLV DR ¿P GRV SULYLOpJLRV RX SHOR PHQRV GH
sua redução. Estamos atentos porque, apesar de não haver
espaço para aumentar a carga tributária, o projeto do Paulo
Guedes eleva a base de cálculo - algo que queremos discutir. Não concordamos com o corte de verbas para as Santas
Casas de todo o Brasil, porque nesse caso não se trata de
Previdência. Ele quer aumentar a contribuição dos empregados via aumento da base de cálculo e não quer mostrar os
cálculos que fez para chegar a R$ 1 trilhão. Até agora não
mostrou isso nem às comissões nem seus técnicos aos nos-

sos. Ele está querendo fazer mudanças na legislação sem
GLYXOJDomR3UHFLVDPRV¿FDUDWHQWRV2$UWLJRQGHWDlha a contribuição dos empregados, e o Supremo Tribunal
Federal (STF) reconhece que o cálculo da Previdência não
inclui um terço das férias. Falei com vários deputados, que
não sabiam disso e disseram que não vão deixar passar.

BRASPRESS NEWS - 0DV DV FRQIHGHUDo}HV
HPSUHVDULDLVQmRDVVLQDUDPDSRLRjUHIRUPD"
Vander Costa: As redes sociais estão dizendo que as confederações patronais estão aprovando a reforma sem alterações.
Não é verdade. Eu participo do grupo que decidiu trabalhar
para aprovar, porém com as necessárias alterações, adaptações e aprimoramentos. Vamos trabalhar para melhorar o
ambiente das empresas de transporte. Acreditamos que neste ano a reforma passa folgada com maioria, mas para a obtenção de R$ 800 bilhões a R$ 1 trilhão, e não R$ 2 trilhões.

BRASPRESS NEWS - Como está o mercado de
WUDQVSRUWHVHTXDLVDVH[SHFWDWLYDV"
Vander Costa: As empresas mais competentes vão crescendo, enquanto outras acabam sucumbindo pelo caminho.
Quem investiu em bitrens para transporte de safra calculou
mal e está com a frota parada. O rodoviário só deve transportar o restante da safra quando o trem não estiver disponível,
mas deve cobrar o frete mais caro. A cabotagem cresceu muito por migração dos negócios, e o rodoviário não consegue
competir com cargas na cabotagem nem na ferrovia. Se tentar, vai receber menos do que os custos e vai sucumbir.
BRASPRESS NEWS - Pode haver nova greve

dos caminhoneiros autônomos mesmo diante das
SURPHVVDVGRJRYHUQR%ROVRQDUR"
Vander Costa: Diante da ameaça, o governo prometeu
novo reajuste do diesel a cada 15 dias, mas o último reajuste
(em maio) ocorreu antes do prazo. O governo está cheio de
boa vontade, mas cometeu alguns equívocos, como a escolha do interlocutor, o Chorão (Wallace Landim), que não
representa a Confederação Nacional dos Transportadores
Autônomos (CNTA).

O Presidente Vander Costa assumiu a CNT em março passado

BRASPRESS NEWS
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BRASPRESS NEWS - 4XDLV DV SURSRVWDV GD
&17SDUDDSROtWLFDGHSUHoRVGRGLHVHO"
Vander Costa: A Petrobras pode corrigir o preço a cada 90
dias utilizando mecanismo de hedge (proteção ante as oscilações do mercado). Se tiver prejuízo, pode incluí-lo na planilha de custo ao fazer a correção. A Petrobras poderia também
mudar o critério de formação de preço do diesel pelo custo,
mas prefere equipará-lo ao preço internacional. A maior parte é produzida com petróleo extraído no Brasil, que tem custo
menor. Para o gás, o critério se inverte: como o custo da extração é o dobro do mercado internacional, a cobrança se dá
pelo custo. Nós levamos essas propostas à Petrobras em 2017
e agora as discutimos na Comissão de Transportes. Como
grande contratadora de frete rodoviário, a Petrobras teve
prejuízo na greve do ano passado e poderia evitar uma outra
se avisasse com 15 dias de antecedência o aumento do diesel
para as empresas reajustarem o frete, mas prefere manter o
lucro. Assim, acredito que vamos enfrentar nova paralisação.
BRASPRESS NEWS - E se a greve ocorrer de

novo?
Vander Costa: Temos uma proposta para restringir a greve aos autônomos: que a Polícia Rodoviária garanta a segurança nas estradas e que os caminhões das empresas não sejam parados nem apedrejados. A Polícia retiraria das pistas
os caminhões parados e liberaria o tráfego para os demais
YHtFXORV$VVLPRGLUHLWRGHJUHYH¿FDJDUDQWLGRHTXHPQmR
quer participar pode trabalhar. A greve do ano passado teve
apoio da população e o governo estava enfraquecido, mas
hoje a situação é diferente (não digo que é melhor nem pior).

BRASPRESS NEWS - Mas o governo não está
WRPDQGRPHGLGDVSDUDHYLWDUDJUHYH"
Vander Costa: O que o governo Bolsonaro fez para evitar a greve? Ele conversou, prometeu reduzir o corte do
orçamento em R$ 2 bilhões para as rodovias, ou seja, prometeu não tirar de onde não colocou; prometeu um cartão
que equivale a 500 litros e que, se for pré-pago, não interessa ao caminhoneiro, que não tem dinheiro para pagar
o diesel adiantado - e essa quantia nem enche o tanque.
BRASPRESS NEWS - O que o senhor acha das

PHGLGDVDQXQFLDGDVSHORJRYHUQRSDUDPXGDUR
trânsito?
Vander Costa: São medidas populistas. O governo está
querendo ganhar simpatia dos caminhoneiros. É populismo puro, mas, se houver radar caça-multa, tem que tirar; se
evitar acidentes, é para deixar. Aumentar os pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pode deixar empresários felizes, mas eu acho que motorista tem que respeitar a
lei e passar por treinamento - e não ser autuado, perder a
carteira e ser mandado embora.

BRASPRESS NEWS - Como é sua convivência

FRPDSROtWLFD"
Vander Costa: Tive um aprendizado com o Clésio, mas
D GLIHUHQoD p PXLWR JUDQGH (OH ¿FRX  DQRV HP %UDVtOLD
na política. Com um telefonema, ele trazia um deputado,
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“Adotamos uma política de portas abertas, receptiva, e nos esforçamos para
traçar caminhos no Executivo e no Congresso”, declarou Vander Costa

um senador aqui, na CNT. Eu estou gastando sola de sapato, bato na porta e vou conversar. De qualquer maneira,
estamos criando canais de comunicação. O Clésio continua
no Conselho e está disposto a ajudar. Há mais de 20 anos
estou na militância sindical, presidi o Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de Minas Gerais (SETCEMG)
por oito anos, a Federação de Minas outros tantos e, como
vice-presidente da NTC, participei de debates procurando
ouvir mais do que falar.
'HVGH D SRVVH HP PDUoR ¿FR GH WHUoD D TXLQWDIHLUD
em Brasília, quando não venho na segunda-feira. Aos deputados que já eram da carga, tenho a humildade de pedir apoio a quem conheço, como a bancada de Minas. Meu
Vice, Flávio Benatti, conhece a de São Paulo. Pretendo me
relacionar com os deputados trazidos pelos presidentes das
IHGHUDo}HVGRVRXWURV(VWDGRV1mRHVWRXWHQGRGL¿FXOGDdes, estou gostando.

BRASPRESS NEWS - Como foi sua escolha

SDUDVXEVWLWXLU&OpVLR$QGUDGH"
Vander Costa: Três anos atrás, quando o Clésio começou
o mais recente mandato, avisou que seria o último e que
gostaria de restabelecer o rodízio por modais. Ele me
colocou ao seu lado para me relacionar com o pessoal de
passageiros como membro da Diretoria da Federação de
0LQDV&RPHVVHDSRLRDRVSRXFRVIXLJDQKDQGRFRQ¿DQça. Ele organizou a CNT, o SEST-SENAT, e a gente valoriza tudo o que foi feito aqui. Nos primeiros três meses vou
manter tudo como está. Quem continuar prestando bom
VHUYLoR H FRUUHVSRQGHU j DOWXUD ¿FD VHQmR D JHQWH WURFD
como acontece nas empresas.

BRASPRESS NEWS - 4XDOVHUiRSUy[LPRPR-

dal a dirigir a CNT?
Vander Costa: Será o aquaviário e depois o de passageiros. Para ter uma reeleição, só se for por unanimidade. Eu
fui eleito por unanimidade numa situação em que estava
WHQGRURGt]LR2&OpVLR¿FRXDQRVPDVHXYRXFXPSULU
o meu período.

DIFERENCIAIS

A Companhia ocupou um estande de 100 m²

BRASPRESS PARTICIPA
da Feira FCE Pharma

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

B

raspress, tradicional empresa de encomendas, participou pela primeira vez da feira FCE Pharma, que
aconteceu no Pavilhão de Exposições São Paulo
Expo, na capital paulista. A Companhia marcou presença
na maior feira da indústria farmacêutica da América Latina,
entre os dias 21 e 23 de maio passado.
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Segundo Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress,
a participação na FCE Pharma foi uma excelente oportunidade de divulgação e expansão dos serviços no mercado
farmacêutico: “Atualmente, a Divisão Farma representa
8% do nosso negócio, mas o objetivo é expandir ainda mais
nossa participação.

Adotamos boas práticas no mercado e possuímos infraestrutura e capilaridade com distribuição de encomendas em todo o território nacional.
É verdadeiramente uma grande oportunidade de
negócios expor o potencial operacional e a excelência do
serviço de entrega da Braspress diretamente ao públicoalvo”, declarou Urubatan Helou.
Instalada em um estande com design moderno e dotado
de tecnologia, mostrando seus principais Hubs, a Braspress
ofereceu serviços e soluções de transporte da Divisão Farma

diretamente aos clientes e prospects que estavam no evento.
1R ORFDO DWXRX XPD HTXLSH GH  FRODERUDGRUHV GDV ¿OLDLV
de São Paulo e de Campinas (SP) para receber visitantes e
esclarecer dúvidas.
Para demonstrar o diferencial competitivo nessa área,
a Companhia expôs um veículo MBB Atego 1419 com baú
refrigerado para atuar na distribuição de produtos com
temperatura controlada. O exemplar faz parte da frota de
30 veículos destinados exclusivamente ao transporte de
fármacos, como medicamentos e insumos.

BRASPRESS NEWS

11

FARMA
DIFERENCIAIS

Agradecimentos
“Gostaria muito de agradecer a presença maciça no
nosso estande na FCE Pharma de todos os nossos clientes
desse segmento e dizer que é um orgulho, uma grande satisfação poder estar participando dessa feira.
Na verdade, a nossa Companhia, a Braspress Transportes Urgentes, começou a operar no segmento de farma
há aproximadamente 4 anos e retiramos o transporte de
farma de uma operação como commodities.
Nós transformamos essa operação em uma operação
com valor agregado, numa operação com procedimentos

voltados aos insumos e ao produto farma, o que é fundamental em um país tropical como o nosso, de temperaturas variáveis e que necessita de um transporte cercado de
toda a qualidade e das melhores práticas nessa área.
Fico muito feliz de poder oferecer um produto ao mercado de farma e oferecer isso a população brasileira; porque
em um país como o nosso os produtos farma precisam ser
transportados dentro das melhores práticas.
Muito obrigado pessoal! Sejam sempre muito bem-vindos a
QRVVD&RPSDQKLD0XLWRREULJDGR¶¶¿QDOL]RX8UXEDWDQ+HORX

Urubatan Helou Diretor Presidente, ao centro, com o grupo de Diretores e Colaboradores em 23 de maio passado

Giuseppe Lumare Júnior, Diretor Comercial; Tayguara Helou, Presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região
(SETCESP) e Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios, e Giuseppe Coimbra, Diretor Administrativo-Financeiro

Equipe Comercial atendeu aos visitantes do estande
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Exigência por qualidade
Segundo Giuseppe Lumare Júnior, Diretor Comercial da
Braspress, foi muito importante a participação da Organização na FCE Pharma, a maior feira da América Latina no setor.
“O Brasil é o país que tem mais farmácias por 100 mil
habitantes. Todo mundo se cuida, porque somos um país
tropical, ainda com muitas doenças silvestres, e ir à farmácia
é quase uma obrigação para cuidar da família. Sabemos também que o mercado prima pela qualidade, inclusive no transporte. Também por isso estamos nos diferenciando nesse setor, ao aprimorarmos nossa qualidade. Tanto é assim, que
implantamos nosso Comitê de Qualidade, gerenciado pela
Daniela Teixeira.
O setor Farma nos coloca em perspectiva de qualidade que os outros segmentos não pedem. Portanto, quem
se prepara para o mais está preparado para o menos. Se a
Braspress conseguir fazer bem feito para o Farma, está automaticamente fazendo bem feito para os outros segmentos. Algumas coisas são completamente fora da curva, e nós
estamos aprendendo aos poucos o processo e ganhando
protagonismo nesse complexo mercado.
Se você entregar uma caixa amassada para o setor
de confecções não é um grande dano, mas, para o mercado Farma, uma caixa amassada é rejeitada. Isso não é
tão simples, porque tem que devolver e incinerar; é um
SURGXWRTXHLQÀXHQFLDDVD~GHGDVSHVVRDV3RULVVRTXDlidade com seus indicadores é o que a Braspress repassa

aos clientes no tratamento das cargas Farma”, explicou o
Diretor Comercial.
Daniela Teixeira, responsável também pela Divisão FarPDQD2UJDQL]DomRD¿UPRXTXHRVHJPHQWRH[LJHPXLWRV
FXLGDGRVHVSHFt¿FRV³3DUDDWHQGHUDHVVDVH[LJrQFLDVDORgística deve ser executada cuidadosamente. Por isso, toda
atenção é importante”, destacou ela.
A Braspress é parte integrante dessa cadeia logística,
unindo a indústria – distribuidor – varejo farmacêutico,
com atendimento em todo o Brasil, inclusive no segmento
rodoaéreo, com a Divisão Aeropress.
“Possuímos as condições necessárias para atender nossos clientes, prezando sempre por qualidade e responsabilidade, que é um item importantíssimo no transporte de
PHGLFDPHQWRV´H[SOLFRXDSUR¿VVLRQDO
Além disso, a Braspress conta com uma estrutura robusta, com capilaridade em todo o território nacional, rastreabilidade e a conservação correta da carga.
“Esses novos veículos vêm ao encontro a uma demanda
cada vez mais crescente no mercado farmacêutico: o monitoramento da temperatura dos produtos até o distribuidor
¿QDO FRQIRUPH D &RQVXOWD 3~EOLFD Q  ± %RDV
Práticas de Distribuição e Armazenagem e Boas Práticas de
Transporte de Medicamentos.
7RGRVRVYHtFXORVWDPEpPVmRTXDOL¿FDGRVSDUDRWUDQVSRUWHGHFDUJDUHIULJHUDGD &D& ´¿QDOL]RX'DQLHOD

Da direita para esquerda: Tayguara Helou, Presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de São Paulo e Região (SETCESP); Giuseppe
Coimbra, Diretor Administrativo-Financeiro; Henrique Coimbra, Gerente Regional de Campinas (SP), e Giuseppe Lumare Júnior, Diretor Comercial
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A Equipe Comercial apresentou os diferenciais da Divisão Farma

A instalação proporcionou maior interação entre equipe e visitantes
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BRASPRESS ENTREGA
30 veículos novos a Motoristas

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

A

Braspress entregou 30 caminhões Atego 1419 reIULJHUDGRVHTXDOL¿FDGRVSDUDRWUDQVSRUWHGHSURGXWRVDWHPSHUDWXUDVHQWUH&H&SDUDPRWRULVWDVGDV¿OLDLVGH%HOR+RUL]RQWH 0* )RUWDOH]D &( 
Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Salvador
(BA), Vitória (ES), São Paulo (SP) e também para o Centro
de Apoio Operacional da Braspress (CAOB) de Santo Amaro,
na Zona Sul da capital paulista.
A entrega aconteceu no dia 21 de março passado no
Planeta Azul, em Guarulhos (SP), com a presença de
Urubatan Helou (Diretor Presidente), Milton Petri (Diretor
Vice-Presidente), Luiz Carlos Lopes (Diretor de Operações),

Giuseppe Lumare Júnior (Diretor Comercial), Urubatan
Helou Junior (Controller de Frota) e Daniela Teixeira (Gerente de Farma), entre outros.
O evento foi aberto pela Gerente Daniela, que há três
anos vem coordenando o trabalho na área Farma: “Para
mim é um prazer e um orgulho muito grande estar neste
evento, fruto de um trabalho que venho construindo há três
anos, mais ou menos quando a Braspress reforçou a atuação no mercado Farma.
A Braspress entrou nesse mercado tão crítico para efetivamente fazer a diferença. Estamos falando de medicamentos e produtos para a saúde que de alguma forma vão chegar

à casa do paciente ou de qualquer pessoa que precise de um
UHPpGLRVHMD¿OKRRXPmH
O cuidado com o manuseio, o transporte e a entrega desses produtos é determinante, não só por conta da demanda
dos nossos clientes, que são indústrias farmacêuticas, como
também do próprio governo . Ainda bem que é assim; ainda
bem que a gente sabe que existe todo um cuidado e critério
na distribuição dos produtos.

Quando entramos numa farmácia ou hospital, estamos
DOLPHQWDQGRXPDPmHFRPDFHUWH]DGHFXUDSDUDRVHX¿OKR
Quase ninguém tem esse cuidado, mas a Braspress tem. Adquirimos esta pequena frota: trinta veículos equipados com
sistema de refrigeração para manter a temperatura entre
15°C e 30°C. Vocês serão os comandantes dessas unidades.
Quando forem entregar um produto fármaco, nunca correrão o risco de o produto estar deteriorado, porque terão

Daniela Teixeira, Gerente de Farma, abriu o evento

Urubatan Helou, Diretor Presidente, no evento de entrega dos veículos, em 21 de março passado
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A Braspress, mais uma vez, como é de sua característica,
está inovando, porque vamos começar a controlar a temperatura de produtos de carga seca, uma tendência no mercado
que passará a ser uma necessidade. Acontece que a Braspress
não espera. Se precisa ser feito, nós fazemos. É isso o que
transforma a Braspress em referência no mercado de transporte. A Companhia já é referência no varejo e agora está se
tornando referência no mercado de saúde”, explicou ela.
Em seguida foi a vez de Urubatan Helou falar, relemEUDQGR TXH GHYLGR j FULVH GH  D %UDVSUHVV IRL
procurar outros mercados para aumentar o faturamento e
viu que pode, sim, atuar no mercado farmacêutico: “Fomos
inovando, reinventamos e chegamos até aqui. Somos hoje
um player importante no segmento. Não se constrói nada
rapidamente, porque tudo o que se constrói rápido dura
pouco, é efêmero. Nós estamos dando passos lentos, porém
sólidos e sustentáveis.
Para fazer a distribuição do mercado Farma, estamos
trazendo nossa primeira frota equipada com um sistema
que protege os medicamentos de grandes variações em sua
composição química, em especial em um país tropical como
o nosso. Lidamos com vidas, até mesmo quando transportamos confecção, que envolve o desejo e o sonho de pessoas.

“ Não se constrói nada
rapidamente, porque tudo
o que se constrói rápido
dura pouco, é efêmero. Nós
estamos dando passos
lentos, porém sólidos
e sustentáveis.”, disse
Urubatan Helou, Diretor
Presidente da Braspress.
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Urubatan Helou Junior, Controller de Frota, e Dyego Bezerra, Gerente de Manutenção de Frota

um equipamento com regulagem de temperatura, não importando quanto calor faça no Nordeste. A Daniela vai dar
orientações de como fazer isso. Vocês serão os comandantes
da cura, os comandantes da alegria e da felicidade da mãe
TXHYDLHQFRQWUDURPHGLFDPHQWRSDUDRVHX¿OKR
Este é só o primeiro lote. Não estamos entrando nesse
mercado para brincar, porque não somos amadores; entramos para ganhar. A Braspress não tem em seu DNA a marca
GHGHUURWDVSRUPDLRUHVHPDLVFUXpLVTXHVHMDPRVGHVD¿RV
Em tempos difíceis, nós decidimos não participar da crise e
nos reinventamos.
2[DOi D JHQWH QmR ¿TXH DSHQDV FRP XP FDPLQKmR QR
(VStULWR6DQWRR[DOiDJHQWHQmR¿TXHDSHQDVFRPXPFDminhão na Bahia ou um no Ceará; oxalá possamos ter novas
contas que alimentem o nosso negócio até termos sistema
de refrigeração em nossas carretas de transferência e, assim,
cumprir todo um ciclo e manter na Companhia uma divisão
H[FOXVLYDPHQWH)DUPD´D¿UPRXHOH
Depois falou Milton Petri, Diretor Vice-Presidente. Ele
destacou que a Braspress é feita de gente, os bens mais preciosos da Companhia: “Vou copiar uma frase que o Urubatan
costuma falar: ‘A nossa empresa é feita de gente. Aquilo que
temos de mais importante na nossa Empresa são as pessoas
- pessoas que escolheram trabalhar conosco’.
O maior bem social que uma pessoa pode fazer é dar
HPSUHJR1mRH[LVWHQDGDPDLVJUDWL¿FDQWHSDUDXPDSHVsoa do que ter seu emprego, seu sustento. Para nós é muito
JUDWL¿FDQWHWHUSHVVRDVFRPRYRFrVTXHFRQWULEXHPFRPR
seu trabalho. Todas as pessoas dentro de uma empresa têm
importância.
Uma empresa, para ser grande, precisa ter um excelente
presidente e também de excelentes motoristas. Já fui mo-
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torista de caminhão e sei como é. Hoje, com a tecnologia,
é mais fácil dirigir um caminhão, mas na nossa época era
totalmente diferente, não é, Urubatan?
Quero falar para vocês da importância de cada um, do
WUDEDOKRGHFDGDXPFHUWR"4XDQGRYRFrVDLGD¿OLDOSDUDIDzer uma entrega ou uma coleta, sabe a responsabilidade que
tem. Além de estar dirigindo caminhão nesse trânsito caótico
que temos, cada um de vocês tem a responsabilidade de cumprir com sua missão de maneira certa, de maneira correta.
A soma das pequenas coisas que cada um de nós faz pela
empresa leva a Braspress a ser do tamanho que é. Esta é a
responsabilidade que temos com a nossa empresa, e esta é a
responsabilidade que nós, Urubatan e eu, temos com vocês.
Muito obrigado”, encerrou ele.
Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações, disse que,
mais uma vez, a Brapress sai na frente da concorrência: “A
Braspress consegue transformar a sua obrigação de uma
maneira diferente, agregando valor ao serviço que presta e
à imagem, ao nosso nome e à nossa marca. Se a gente fosse fazer uma comparação com a indústria, a grande maioria
das empresas usa o torno para esculpir as peças. O nosso
torno já começa tecnologicamente mais preciso. É isso o que
a gente busca tendo uma frota com o máximo de perfeição.
Portanto, vocês, Motoristas, que são a representação
mais viva do nosso segmento, transportando saúde e sonhos
- seja na coleta e na entrega, seja no comércio, na farmácia
-, se tornam imbatíveis com o preparo que têm aliado ao desenvolvimento dos equipamentos. Nós seremos imbatíveis,
mais atrativos, mais desejados como empresa. Tenho certeza de que nenhuma concorrente nos vencerá. Valorizem este
PRPHQWRYDORUL]HPDHVFROKDTXH¿]HPRVSDUDTXHYRFrV
operem um equipamento assim.

Parabéns e obrigado por terem vindo! Bom retorno a vocês e façam o melhor uso dos equipamentos: os conservem o
máximo possível, porque essa ferramenta é, junto com vocês,
o diferencial da Braspress. Muito obrigado!”, concluiu ele.
Em seguida, foi a vez de Giuseppe Lumare Júnior, Diretor Comercial, abordar algumas curiosidades: “Não sei se
vocês sabem, mas o Brasil é o país com a maior quantidade
de farmácias por 100 mil habitantes. Isso é uma curiosidade. Por quê? Ninguém sabe, mas farmácia faz sucesso no
Brasil.
Todo mundo se cuida, porque somos um País tropical,
ainda com muitas doenças silvestres, e ir à farmácia é quase
uma obrigação para cuidar da família. Então, o transporte
Farma é um transporte diferenciado, e a Braspress, em virtude do atual momento turbulento, precisou se direcionar
para esse mercado. Isso está sendo muito bom para nós.
Todo aquele processo de acrescentar novas atividades
transformou a Braspress numa boutique de soluções. O
papel da Daniela é parcial, porque ela também coordena
D TXDOLGDGH $OLiV QDGD PDLV QDWXUDO SRUTXH HX GH¿QR R
Farma como o ‘coelho’ da caça, que nos coloca em perspectiva de qualidade que os outros segmentos não pedem. Portanto, quem se prepara para o mais está preparado para o
menos.
Se a gente conseguir fazer bem feito para o Farma, automaticamente faz bem feito para os outros segmentos. Existem coisas que são completamente fora da curva, e estamos
aprendendo aos poucos o processo e ganhando protagonismo nesse mercado complexo.

Se você entregar uma caixa amassada para o setor de
confecções não é um grande dano, mas, para o mercado
Farma, uma caixa amassada é rejeitada. Isso não é tão simples, porque tem que devolver e incinerar; é um produto que
LQÀXHQFLDDVD~GHGDVSHVVRDV
Essa perspectiva de melhoria de qualidade ajudada pelo
Farma vem a calhar com tudo o que a Braspress já fez. Se vocês derem uma volta no Planeta Azul, vão perceber que duas
coisas andam lado a lado: qualidade e beleza. A qualidade
quase sempre é sinônimo de beleza. Já que precisamos fazer
um investimento, que façamos bonito.
Trouxemos vocês aqui para que vejam e entendam essa
QRYDUHDOLGDGHHSRVVDPOHYDUFRQVLJRHVVD¿ORVR¿DGHID]HU
algo mais, além. É isso, pessoal. Muito obrigado”, encerrou ele.
Finalizando o evento, Urubatan Helou Junior, Controller de Frota, disse que uma pessoa espiritual é uma pessoa funcional: “Ser espiritual na família, ser espiritual no
trabalho, ser funcional na família, ser funcional no trabaOKR,VVRVLJQL¿FDGL]HUTXHSRGHUmRDSDUHFHUSUREOHPDVQR
decorrer do trabalho, mas, através da inteligência natural,
vocês vão conseguir fazer com que tudo seja cada dia mais
desenvolvido e resolvido.
Tive o privilégio de acompanhar o crescimento da
%UDVSUHVVDWUDYpVGRPHXSDLHGR3HWULHYLTXHWRGDVDVGL¿culdades possíveis pelas quais esta empresa passou foram suSHUDGDV1RVPRPHQWRVGHGL¿FXOGDGHQR%UDVLOHQRPXQdo, existiam pessoas melhores, mas nenhuma com o coração
deles. Durante a crise, enquanto todos se assustavam, eles estavam investindo e fazendo a empresa crescer”, destacou ele.

Diretoria, Gerente de Farma e parte dos Motoristas no evento
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EVENTO

BRASPRESS REALIZA
a 2.ª Semana da Qualidade

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

A

Braspress realizou pelo segundo ano consecutivo a Semana da Qualidade, entre os dias 11 e
15 de fevereiro passado. Durante a programação
foram apresentadas as ferramentas do SGQB (Sistema de
Gestão da Qualidade Braspress), palestra sobre o programa 5S, intervenção teatral e um concurso que elegeu a
IUDVHTXHPHOKRUGH¿QLXRVLJQL¿FDGRGHTXDOLGDGHSDUD
os colaboradores.
O evento que abriu a segunda Semana da Qualidade
trouxe Urubatan Helou, Diretor Presidente, motivando os
122 colaboradores presentes a viverem a qualidade todos
os dias. “Qualidade é fazer bem feito. Se não estiver fazendo
bem feito, buscar fazê-lo. Você tem que impor a qualidade a
si próprio: quando comete algum erro, é obrigado a repetir
o procedimento; quando faz correto, faz uma única vez - e
isso é qualidade.
Nós não podemos quebrar as expectativas do nosso
cliente e muito menos acabar com a cadeia de qualidade
iniciada por ele com a criação do produto. Quero iniciar
HVWDVHPDQDVXJHULQGRXPDUHÀH[mR$TXDOLGDGHSUHFLVD
ser exercida 24 horas por dia, 365 dias por ano”, incentivou o Diretor Presidente.
Urubatan Helou ainda homenageou dois colaboradores: Sara, Controladora de Limpeza há 32 anos na Companhia, e Nilson, Garçom há 18 anos. Eles foram citados
como exemplos de qualidade, por fazerem um trabalho
pouco visto na Organização, mas sempre com muita dedicação e competência.

5S – Ferramenta de Gestão
Dando continuidade ao evento, a Braspress promoveu
XPDSDOHVWUDVREUHXPDGDVIHUUDPHQWDVPDLVH¿FLHQWHVH
disseminadas nos treinamentos: o programa 5S, desenvolvido no Japão pelo engenheiro Kaoru Ishikawa durante o
período de pós-guerra, como parte do processo de reconstrução do país.
$SOLFDGD HP HPSUHVDV H RUJDQL]Do}HV D PHWRGRORJLD
criada por Ishikawa ajudou a levantar uma nação arrasada pela guerra e trouxe excelentes resultados na gestão da
qualidade. Uma intervenção teatral foi realizada em todos
os departamentos para reforçar essa metodologia.

Intervenção teatral reforçou o conceito do 5S

Seiri

- Senso de Utilização: o primeiro “S” sugere separar as coisas necessárias das
GHVQHFHVViULDV $OpP GLVVR HVWH VHQVR UHFRPHQGD LGHQWL¿FDU GHVSHUGtFLRV SDUD HYLWDU
TXHYROWHPDDFRQWHFHU$WUDYpVGDSUiWLFDGRVHQVRGHXWLOL]DomRpSRVVtYHOOLEHUDUXWHQsílios e equipamentos em desuso, eliminar documentos desnecessários, desocupar espaços e reduzir custos.
Luiz Carlos Miguel da Silva, Assistente de CPPO (Central de Prevenção
de Perdas Operacionais) e Gisele Cristine Vieira, Assistente de Serviço
Social da Braspress

O Comitê de Qualidade organizou um concurso para eleJHUDIUDVHTXHPHOKRUGH¿QHRFRQFHLWRGHTXDOLGDGHSDUD
RVFRODERUDGRUHV$IUDVHHOHLWDIRLGH/XL]&DUORV0LJXHOGD
6LOYD$VVLVWHQWHGH&332 &HQWUDOGH3UHYHQomRGH3HUGDV
Operacionais): “Qualidade é o trajeto onde a origem é a excelência, o transbordo é a referência e o destino é a satisfação”.
$6HPDQDGD4XDOLGDGHpXPDVGDVDo}HVLQWHJUDGDVDR
Comitê de Qualidade, grupo multidisciplinar coordenado
SRU'DQLHOD7HL[HLUD*HUHQWHGH)DUPDFULDGRQR¿QDOGH
2017 para integrar diversas áreas da Companhia com o objetivo de ampliar e manter a qualidade.

Seiton

- Senso de Organização: esse senso refere-se ao sentido prático de organização, ou seja, alocar documentos, equipamentos e materiais de trabalho de acordo com
a frequência de uso, para facilitar seu acesso. Na prática, o senso de organização facilita
a busca por materiais, racionaliza o espaço e melhora a visualização do local de trabalho,
reduzindo tanto o esforço físico quanto o mental.

Seiso - Senso de Limpeza: mais um senso prático da lista, o Seiso sugere a limpeza do

espaço de trabalho, deixando-o livre de rejeitos. O mais importante deste conceito é adotar
RKiELWRGHQmRVXMDURDPELHQWHHGHH[HUFLWDUDSUiWLFDGR³OLPSHYRFrPHVPR´$VVLPVH
mantém a higiene do ambiente, do mobiliário e dos equipamentos, aumentando a qualidade de vida, além de se prevenir a ocorrência de acidentes e reduzir riscos ambientais.

Seiketsu6HQVRGH6D~GHDVFRQGLo}HVGRDPELHQWHGHWUDEDOKRFRODERUDP

para a preservação da saúde de todos se os demais “sensos” forem mantidos. Colocar
em prática é fácil: basta manter um bom relacionamento interpessoal e adotar hábitos
saudáveis e higiênicos no ambiente de trabalho. Os ganhos com este senso garantem a
satisfação dos colaboradores e aumentam a produtividade.

Shitsuke  6HQVR GH $XWRGLVFLSOLQD p D FDSDFLGDGH GH LPSRU GLVFLSOLQD D VL
mesmo e cumprir normas e prazos estabelecidos. Para se tornar autodisciplinado, é preciso respeitar a equipe de trabalho, criar mecanismos de avaliação/controle, participar de
treinamentos e respeitar as normas da Companhia. Este senso proporciona autodesenvolvimento e qualidade geral dos serviços.

Urubatan Helou e os homenageados: Sara, Controladora de Limpeza, e Nilson, Garçom
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NOVA FRENTE

BRASPRESS INICIA
operações rodofluviais na Amazônia

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

TXLULGRV  YHtFXORV GH JUDQGH SRUWH
GHVWLQDGRV D UHDOL]DU DV WUDQVIHUrQFLDV GRV JUDQGHV FHQWURV XUEDQRV GR
%UDVLO SDUD 0DQDXV H YLFHYHUVD´
D¿UPRXHOH
Com um terminal de carga de cerFDGHPLOPðD%UDVSUHVVMipKRMHD
principal transportadora de Manaus
QR PRGDO DpUHR H DJRUD LUi YHUWLFDOL]DU WRGD D VXD RSHUDomR URGRYLiULD
FRPD'LYLVmR$PD]RQ

$ FLGDGH GH 0DQDXV ¿JXUD KRMH
FRPR R SULQFLSDO FHQWUR XUEDQR ¿nanceiro e industrial da Região Norte
GR %UDVLO FRP XPD UHJLmR PHWURSROLWDQD TXH XOWUDSDVVD  PLOK}HV GH
KDELWDQWHV 2 PXQLFtSLR WHP R 
PDLRU 3,% 3URGXWR ,QWHUQR %UXWR 
GR %UDVLO LPSXOVLRQDGR SHOD =RQD
)UDQFD GH 0DQDXV FXMR SROR LQGXVtrial tem cerca de 600 indústrias de
GLYHUVRVVHWRUHV

)RL QHVVH FHQiULR TXH D 2UJDQL]DomRVHLQVWDORXHP0DQDXVHPH
YHP VHQGR SURWDJRQLVWD QR WUDQVSRUWH GH SURGXWRV DFDEDGRV GH DOWR YDORU
agregado, facilitando para seus clientes
DFRPSOH[DORJtVWLFDTXHDUHJLmRH[LJH
([SHGLU RX HQWUHJDU FDUJDV QD 5HJLmR $PD]{QLFD UHTXHU XPD VLQWRQLD
SHUIHLWDQDXWLOL]DomRGRVPRGDLVÀXYLDO
URGRYLiULR H DpUHR XPD H[SHUWLVH DPSODPHQWHGRPLQDGDSHOD&RPSDQKLD

Diversificamos nosso portfólio
6HJXQGR /XL] &DUORV /RSHV 'LUHWRUGH2SHUDo}HVGD%UDVSUHVVRSURMHWR HVWUDWpJLFR GH YHUWLFDOL]DomR GDV
RSHUDo}HVURGRÀXYLDLVWUD]UHVXOWDGRV
SDUDD&RPSDQKLDMiTXHIRLGLVSRQLELOL]DGD DR PHUFDGR PDLV XPD RSomR
de transporte de acordo com os paGU}HV GH TXDOLGDGH FRQKHFLGRV SHORV
clientes. Trata-se, então, de mais uma
RSomRGHVHUYLoRVGHQRVVRSRUWIyOLR
³(VVDV  FDUUHWDV GR WLSR ED~
FRPGRLVHL[RVHFDSDFLGDGHGHSDOHWHV VmR GHGLFDGDV H[FOXVLYDPHQWH
DR DWHQGLPHQWR GHVVH WUHFKR 7RGRV

os equipamentos estão dotados do que
Ki GH PHOKRU UDVWUHDGRUHV VLVWHPD
de telemetria e rigoroso controle dos
motoristas, de modo a permitir emSUD]DPHQWRVGLIHUHQFLDGRVHPUHODomR
jTXHOHV TXH KDELWXDOPHQWH RSHUDP
QHVVHPHUFDGR´D¿UPRXR([HFXWLYR
³1RVVRV VHUYLoRV FRQWHPSODP
GHVGH D FROHWD DWp D HQWUHJD ¿QDO QR
GHVWLQDWiULR 3RUWDQWR WHPRV 
do controle das operações, garantinGRSDGURQL]DomRGRVVHUYLoRVHPDLRU
DFXUDFLGDGHGDTXDOLGDGH´DFUHVFHQWRXR'LUHWRU

2 SULQFLSDO +XE GD &RPSDQKLD
ORFDOL]DGR HP *XDUXOKRV 63  H FRQKHFLGR FRPR 3ODQHWD $]XO FRQFHQtra a consolidação das encomendas
GHVWLQDGDV DR SULQFLSDO HL[R TXH OLJD
R%UDVLODRPDLRUHPDLVGHVHQYROYLGR
polo industrial no Norte do País, que
p0DQDXV
$V VDtGDV VmR GLiULDV WDQWR QD
RULJHP FRPR QR WUHFKR ÀXYLDO RQGH
WHPRVRVHPEDUTXHVJDUDQWLGRVHUHVHUYDGRVQRSRUWRDWUDYpVGHXPGRV
SULQFLSDLV RSHUDGRUHV GHVVH VHUYLoR
na região.

Balsas conduzem carretas da Divisão Amazon

B

raspress, tradicional empresa
de encomendas, iniciou opeUDo}HV URGRÀXYLDLV QR HL[R
São Paulo-Manaus-São Paulo, seguinGR D WUDGLomR GH GLYHUVL¿FDU DV DWLYLGDGHV H DSURYHLWDQGR D H[FHSFLRQDO
infraestrutura instalada.
$QRYD'LYLVmR$PD]RQQDVFHSDUD
atender à crescente demanda de clien-
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WHVQDUHJLmRHSDUDVHFRORFDUQDYDQJXDUGDORJtVWLFDQD5HJLmR$PD]{QLFD
'H DFRUGR FRP 8UXEDWDQ +HORX
'LUHWRU 3UHVLGHQWH GD %UDVSUHVV D
QRYD HVWUXWXUD LUi WUD]HU EHQHItFLRV
imediatos aos clientes, com redução
GRVSUD]RVGHHQWUHJDHPDLRUDFXUDcidade em todas as fases do processo
operacional.

³'RUDYDQWH GLDULDPHQWH WHUHPRV
QDYHJDQGRVREUHDViJXDVGR5LR$PD]RQDV QD URWD %HOpP0DQDXV%HOpP
FHUFD GH  FDUUHWDV %UDVSUHVV GD 'LYLVmR 5RGRÀXYLDO 2 REMHWLYR p ID]HU
100% do processo de coleta, transfeUrQFLD H HQWUHJD IHLWDV FRP YHtFXORV H
estruturas próprias da empresa. Nesta
SULPHLUD HWDSD GR SURMHWR IRUDP DG-

Da esquerda para a direita: Jacinto Júnior, Superintendente da Aeropress; Urubatan Helou, Diretor Presidente; Luiz Carlos Lopes, Diretor de
Operações, e Josias Nunes, Gerente da filial de Manaus (AM)
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BRASPRESS REALIZA
7.° Campeonato de Conservação de Frota

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

Urubatan Helou, Diretor Presidente, anunciou as filiais campeãs, em 2 de fevereiro passado

Da esquerda para a direita: Clayton Farias, Encarregado de Frota; Elias Zanin Zugaib, Gerente da filial de Sorocaba (SP); Roberta Trapp, Encarregada de Frota na época; Raimundo Matos, Gerente do Centro de Apoio Operacional Braspress (CAOB) Barueri (SP); Marco Antônio Bernasconi,
Gerente do CAOB Santo Amaro na época, em São Paulo (SP); Daniel Inácio da Silva, Encarregado de Frota; Vilson Alves de Souza, Supervisor Regional de Frota; Líria Taufe, Gerente da filial de Novo Hamburgo (RS); Anildo Gabriel, Encarregado de Frota, e Edilene Ribeiro, Gerente da filial
de Brasília (DF)

A

Braspress realizou a 7.ª edição do campeonato,
TXHSUHPLRXDV¿OLDLVFRPRPHOKRUGHVHPSHQKR
na conservação de frota. O evento de entrega dos
prêmios aconteceu no restaurante do Planeta Azul, em
*XDUXOKRV 63  FRP D SDUWLFLSDomR GH 8UXEDWDQ +HORX
'LUHWRU3UHVLGHQWH8UXEDWDQ+HORX-XQLRU&RQWUROOHUGH
)URWD EHP FRPR GRV *HUHQWHV H (QFDUUHJDGRV GH )URWD
GDV¿OLDLVYHQFHGRUDVHPGHIHYHUHLURSDVVDGR
$RWRGR¿OLDLVFRQFRUUHUDPjSUHPLDomR1ROXJDU
HPFRQVHUYDomRGHIURWD¿FRXD¿OLDOGH6RURFDED 63 UHSUHVHQWDGDSRU(OLDV=DQLQ=XJDLE*HUHQWHH&OHLWRQ)DULDV
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6DQWDQD(QFDUUHJDGRGH)URWD2OXJDUIRLFRQTXLVWDGR
SHOR&HQWURGH$SRLR2SHUDFLRQDO%UDVSUHVV &$2% %DUXHUL
63  UHSUHVHQWDGR SRU 5DLPXQGR 0DWRV *HUHQWH H 5REHUWD
7UDSS(QFDUUHJDGDGH)URWDQDpSRFD$FRORFDomR¿FRX
FRPD¿OLDOGH1RYR+DPEXUJR 56 UHSUHVHQWDGDSRU/tULD
7DXIH*HUHQWHH9LOVRQ$OYHVGD6LOYD6XSHUYLVRU5HJLRQDO
GH)URWD1DSRVLomRD¿OLDOGH%UDVtOLD ') IRLUHSUHVHQWDGDSRU(GLOHQH5LEHLUR*HUHQWHH$QLOGR*DEULHO(QFDUUHJDGRGH)URWD1ROXJDU¿FRXR&$2%6DQWR$PDURGH
6mR3DXOR 63 UHSUHVHQWDGRSRU0DUFR%HUQDVFRQL*HUHQWHQDpSRFDH'DQLHO,QiFLRGD6LOYD(QFDUUHJDGRGH)URWD

8UXEDWDQ +HORX DR DQXQFLDU RV JDQKDGRUHV IDORX
VREUHDLPSRUWkQFLDGDIURWDSDUDD&RPSDQKLD³*HULUD
IURWD p XPD FRQWULEXLomR LQGLVSHQViYHO 1yV WHPRV GXDV
preocupações nesse sentido: manutenção e frota nova.
2IDWRGHDQRVVDIURWDVHUMRYHPQmRVLJQL¿FDTXHVHMD
SHUIHLWD 6H QmR SDVVDU SRU XP SURFHVVR GH FRQVHUYDomR
YDLVHGHWHULRUDUFRPIDFLOLGDGH$)yUPXOD%UDVSUHVVIRL
XPD PDQHLUD TXH R 8UXEDWDQ -XQLRU HQFRQWURX SDUD LUPDQDUWRGDVDVQRVVDV¿OLDLVHPXPDERDJHVWmRGDIURWD
2FDPLQKmRpRSULQFLSDOPHLRSDUDVHFKHJDUDRVFOLHQWHV
e divulgar a marca Braspress. Por esse motivo, requer uma
VpULHGHFXLGDGRVPLQXFLRVRVGHPDQXWHQomRHFRQVHUYDomR
7HPRV XPD WXUPD MRYHP TXH WUDEDOKD QHVVD IUHQWH
FRPR5DSKDHO6LOYHVWUH*HUHQWH$GPLQLVWUDWLYRGH)URWD
'\HJR%H]HUUD*HUHQWHGH0DQXWHQomRGH)URWDH7KLDJR/LPD*HUHQWHGH*HVWmRGD,QIRUPDomR6yWHPRVTXH
comemorar e valorizar os esforços conjuntos da equipe de
*HVWmR GH )URWD H GRV *HVWRUHV GH )URWD GH ¿OLDLV´ IDORX
8UXEDWDQ+HORX
O Diretor Presidente não esqueceu aqueles que utilizam
RVYHtFXORVQDURWLQDGHWUDEDOKRHDEDVWHFHPR3DtVGHQRUWH
DVXO³4XDQGRHVWmRFRQGX]LQGRQRVVRV0RWRULVWDVOHYDP
QmRDSHQDVXPYHtFXORPDVXPDPDUFDLQWHLUDHWRGRRVHUYLoRDVVRFLDGRDHODD¿QDOWUDQVSRUWDPVRQKRVHGHVHMRV
1RVVRV0RWRULVWDVGHYHPHVWDUjDOWXUDGRVQRVVRVFDPLQK}HV HHVWmRFRPRPRVWUDRUDQNLQJGD7HOHPHWULD 
SRLVDPERVVmRSHoDVIXQGDPHQWDLV1RVVRVFOLHQWHVHVWmR
YHQGRFRPRpRGLDDGLDGHQWURGD&RPSDQKLDVRPHQWH
DRREVHUYDUDFRQVHUYDomRGRVQRVVRVFDPLQK}HVTXHWUDIHJDP%UDVLODIRUD´FRQFOXLX8UXEDWDQ+HORX

“Nossos Motoristas
devem estar à altura dos
nossos caminhões (e
estão, como mostra o
ranking da Telemetria)”,
disse Urubatan Helou,
Diretor Presidente da
Braspress.
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Premiar os melhores
 $ )yUPXOD %UDVSUHVV p XPD FRPSHWLomR LQWHUQD HQWUH¿OLDLVFULDGDKiVHWHDQRVSRU8UXEDWDQ+HORX-XQLRU
&RQWUROOHU GH )URWD ,QVSLUDGD QDV FRPSHWLo}HV GH DXWRPRELOLVPRRFDPSHRQDWRGHFRQVHUYDomRGHIURWDWHPR
REMHWLYRGHSUHPLDURVPHOKRUHVHPDLVH¿FLHQWHVJHVWRUHV
QHVVDiUHD
6REUH D SUHPLDomR R &RQWUROOHU GH )URWD GHFODURX
³$OpPGHSUHPLDURV*HVWRUHVGHGHVWDTXHQDFRQVHUYDomR
GH IURWD D )yUPXOD %UDVSUHVV p XPD DomR SDUD OHPEUDU
DLPSRUWkQFLDGRVFDPLQK}HVSDUDD&RPSDQKLDHSDUDD
sociedade como um todo. Temos, todos os dias, nos deEUXoDGRVREUHYiULRVDVVXQWRVGDHPSUHVD)DODPRVPXLWR

Gestão de Frota Braspress, que levou em consideração
TXDWURDVSHFWRVHVSHFt¿FRVSDUDDIRUPDomRGRUDQNLQJ
2 SULPHLUR GHVVHV FULWpULRV p R ËQGLFH GH 4XDOLGDGH
GD )URWD %UDVSUHVV ,4)%  UHVXOWDQWH GD LQVSHomR DQXDO
UHDOL]DGD QRV YHtFXORV GDV ¿OLDLV VHQGR XP GRV LWHQV GH
PDLRUSHVRQDDYDOLDomR2VHJXQGRFULWpULRGL]UHVSHLWRj
TXLORPHWUDJHPPpGLDHQWUHIDOKDVHDYDULDV
2WHUFHLURFULWpULRDYDOLRXDTXDQWLGDGHGHFRODERUDGRUHVGRVHWRUGHPDQXWHQomRGHFDGD¿OLDO3RU¿PRTXDUWR
item avaliado foi o de procedimentos de manutenção veri¿FDGRDWUDYpVGHUHODWyULRVVREUHSQHXVDEDVWHFLPHQWRVH
DPDQHLUDFRPRRVYHtFXORVVmRFRQVHUYDGRV

PREMIADOS

DA TEMPORADA
1.º Lugar - Sorocaba (SP)
&RPSDUDQGR RV UHVXOWDGRV REWLGRV QDV FDPSDQKDV GH
HD¿OLDOTXHDSUHVHQWRXDPDLRUHYROXomRIRLVHP
VRPEUDGHG~YLGDVD¿OLDOGH6RURFDED*HUHQFLDGDSRU(OLDV
=DQLQ =XJDLE D ¿OLDO ¿FRX HP  OXJDU QD FDPSDQKD GH
HFKHJRXDRHP
³)DWRUHVH[WHUQRVFRPRHVWUDGDVHPPiVFRQGLo}HVLQÀXHQFLDP  H PXLWR  D PDQXWHQomR GD IURWD 0XLWDV YH]HV
temos que fazer correções por conta desses fatores, mesmo
WUDEDOKDQGR FRP PDQXWHQomR SUHYHQWLYD 7UHLQDPRV RV
QRVVRVFRODERUDGRUHVSDUDHVVDVSUiWLFDVFRPPpWRGRVEHP
GH¿QLGRVHPRWLYDQGRRVDHQFDUDUGHVD¿RV´IDORX(OLDVVREUH
DVGL¿FXOGDGHVHRVPHLRVSDUDDOFDQoDUUHVXOWDGRVSRVLWLYRV
3DUD&OD\WRQ)DULDV6DQWDQD(QFDUUHJDGRGH)URWDGD
¿OLDOGH6RURFDEDKiFLQFRDQRVRPDLRUGHVD¿Rp³PDQWHU
R YHtFXOR HP SOHQR IXQFLRQDPHQWR GLDULDPHQWH SRUpP D
&RPSDQKLDGLVSRQLELOL]DPHLRVTXHDX[LOLDPPXLWRVHQGR
RSULQFLSDOGHOHVRFKHFNOLVW´FRQWRX&OD\WRQ
2(QFDUUHJDGRGH)URWDIH]DLQGDXPHORJLRDRV0RWRULVWDVGD&RPSDQKLDTXHWrPXPLPSRUWDQWHSDSHOQDFRQVHUYDomRGHIURWD³$SHUIRUPDQFHLQGLYLGXDOGR0RWRULVWD
LQÀXHQFLDGLUHWDPHQWHDFRQVHUYDomRPDVHVVHVSUR¿VVLRQDLV GD &RPSDQKLD VmR EHP WUHLQDGRV H FRQVFLHQWL]DGRV
QmRVySDUDFRQVHUYDUDIURWDPDVWDPEpPSDUDFRQGX]LU
HPVHJXUDQoD´¿QDOL]RX
MECÂNICOS

Da direita para a esquerda: Urubatan Helou Junior, Controller de Frota; Urubatan Helou, Diretor Presidente, e Milton Petri, Diretor Vice-Presidente

VREUHWHFQRORJLD'DWD&HQWHUiUHDFRPHUFLDOWHUPLQDLVH
performance de entrega.
7XGR LVVR PH UHPHWHX D XP UDFLRFtQLR H OHYRX j VHJXLQWHUHÀH[mRLVVRpIUXWRIXQGDPHQWDOPHQWHGRFDPLQKmR D QRVVD IHUUDPHQWD GH JHUDomR GH WUDEDOKR (VVH p
R SDSHO GR FDPLQKmR jV YH]HV YLVWR FRPR DOJR JUDQGH H
GH PRELOLGDGH OHQWD TXH DWUDSDOKD R WUkQVLWR 6y TXH QD
YHUGDGHVHPHOHQmRWHUtDPRVQDGD8PDWUDQVSRUWDGRUD
TXHQmRSUHVHUYDVXDIURWDpFRPRXPDLJUHMDTXHQmRFRQVHUYDVXDFUX]´D¿UPRX
6HJXQGR 8UXEDWDQ -XQLRU RV FULWpULRV GH DYDOLDomR
XVDGRVSDUDFODVVL¿FDUDV¿OLDLVIRUDPGHVHQYROYLGRVSHOD
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$V¿OLDLVFRPPHOKRUGHVHPSHQKRQDFRQVHUYDomRGH
IURWDFRQFRUUHUDPDSUrPLRVHPGLQKHLURTXHYDULDUDPGH
5D5$¿OLDOGH6RURFDEDFDPSHm
GD )yUPXOD %UDVSUHVV UHFHEHX 5  H PDLV 5
GHE{QXVSHODHYROXomR$¿OLDO¿FRXHPOXJDUQRDQRDQWHULRUHYHQFHXDFDPSDQKDGH
(POXJDUR&$2%%DUXHULUHFHEHXRSUrPLRGH5
 $ ¿OLDO GH 1RYR +DPEXUJR TXH FRQTXLVWRX R
 OXJDU UHFHEHX 5  H PDLV 5  GH
E{QXVSRUUHLQFLGrQFLDSRVLWLYD$¿OLDOGH%UDVtOLDQR
OXJDUUHFHEHX5HR&$2%6DQWR$PDURHP
6mR3DXORQROXJDUUHFHEHXRSUrPLRGH5

João Batista Dias
Ferraz

Murilo Cesar Tassi

Elias Zanin Zugaib, Gerente da filial de Sorocaba (SP), à direita, e
Clayton Farias, Encarregado de Frota

RESULTADO DA 7ª TEMPORADA
DO CAMPEONATO DE
CONSERVAÇÃO DE FROTA
POSIÇÃO

FILIAL

TOTAL

1°

SOROCABA

100,60

2º

BARUERI

100,40

3°

NOVO HAMBURGO

99,53

4°

BRASÍLIA

95,83

5°

SANTO AMARO

95,73

6°

GOIÂNIA

95,43

7°

BAURU

94,87

8°

BLUMENAU

94,80

9°

SÃO PAULO

93,74

10°

CANTAREIRA

93,69

11°

CAMPINAS

93,17

12°

BELO HORIZONTE

92,46

13°

UBERLÂNDIA

91,57

14°

RIO DE JANEIRO

90,03

15°

RECIFE

89,56

16°

ITAJAÍ

89,06

17°

SAO JOSÉ DOS CAMPOS

88,76

18°

CURITIBA

87,57

19°

PORTO ALEGRE

86,76

20°

AEROPRESS

84,66

21°

ARAÇATUBA

83,26

22°

CAMPO GRANDE

83,16

23°

VITÓRIA

81,83

24°

RIBEIRÃO PRETO

81,73

25°

ARARAQUARA

80,03

26°

JARAGUÁ DO SUL

79,88

27°

JOINVILLE

79,87

28°

FLORIANÓPOLIS

76,38

29°

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

73,96

30°

FRANCA

72,76

31°

SALVADOR

71,41

32°

PIRACICABA

66,90

33°

LONDRINA

37,49
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CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO
PESOS DOS FATORES PRINCIPAIS

71,41

7ª TEMPORADA

PON

PONTOS

DPW

0
66,9
TOS

SSA

DADOS REFERENTES AO MÊS DEZ/18
CP
Q
37,49

OS

72,76

PONTOS

PONTOS

PONTOS

Z

RIO

UDI

PONTOS

73,96

PONTOS

7
91,5TOS

PONTOS

REC

90,03

PON

SJP

PONT

89,56

SAO

PONTOS

93,74

ITJ

89,0O6S

3º LUGAR - R$ 3.000,00

EVOLUÇÃO - R$ 1.000,00

76,38

5º LUGAR - R$ 1.000,00

PONTOS

2º LUGAR - R$ 4.000,00

79,87

PONTOS

95,43

PROCEDIMENTOS

NOTA
FINAL

1

1

4

4

10

IQFB
O IQFB (Índice de Qualidade da Frota
Braspress) é o índice resultante da inspeção anual realizada nos veículos das filiais.
É um dos fatores de maior importância.
O cálculo utilizado neste fator tem como
referência a melhor e pior nota. Se a
melhor for 9,0 e a pior -1,0, todas as filiais
serão avaliadas dentro desse cenário.

O sistema MKBF (Mean Kilometer Between
Failure), sigla em inglês equivalente à
quilometragem média rodada entre falhas
ou avarias, define o índice de quebra do
veículo por quilômetro percorrido.
HEADCOUNT
Esse fator diz respeito à quantidade de
colaboradores do setor. Como todo indicador, o headcount deve ser periodicamente
medido e comparado, a fim de apontar se a
quantidade de colaboradores é suficiente
para atender os processos de manutenção
da frota.
PROCEDIMENTOS
Os responsáveis pela frota nas filiais
devem se atentar às datas de envio dos
relatórios, formulários e fechamentos
sistêmicos.

87
94N, TOS
PO

- Descumprimento de todos os processos;
- Nota “0” ou negativa no IQFB.
- Certificado de Tacógrafo vencido
Obs.: Caso a filial se enquadre em algum
dos critérios listados acima, será desclassificada provisoriamente e não pontuará no
mês. A reincidência poderá causar desclassificação permanente.

BT
A

QJA

PONT
O

S

79,88

PONTOS

JOI

CHEGADA

86,76

PONTOS

POA

GYN

BAU

IQFB

CRITÉRIOS PARA DESCLASSIFICAÇÃO

CWB

87,57

BNU

REINCIDÊNCIA NO PÓDIO- R$ 1.000,00

PONTOS

FLN

4º LUGAR - R$ 2.000,00
94,80

1º LUGAR - R$ 5.000,00

PONTOS

SJK

PONTOS

88,76

PRÊMIOS DA TEMPORADA

CARRO x
FUNCIONÁRIO

MKBF

CCT

BH

1º

FRC

93,69

TO
S

PO
N

92

,46

LDB

93
PO ,17
NT

MKBF

8

PO 4,
NT 66
OS

ARU

83,26

PONTOS

MSS

83,16

PONTOS

VIX

81,83

PONTOS

RAO

81,73

PONTOS

AQA

80,03

PONTOS

PENALIZAÇÃO TEMPORÁRIA

DESCLASSIFICAÇÃO

GESTÃO DE FROTA
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2.º Lugar - Centro de Apoio Operacional Braspress Barueri (SP)
5DLPXQGR 0DWRV *HUHQWH GR &$2% %DUXHUL FRQWRX
TXH VH VHQWLX PXLWR RUJXOKRVR HP ]HODU SHOR SDWULP{QLR
GD &RPSDQKLD DSUHVHQWDU IUXWRV LPSRUWDQWHV GHVVD VHDUDHDLQGDVHUUHFRQKHFLGRSRULVVR³eXPVHQWLPHQWRGH
WUDEDOKREHPIHLWRDRODGRGHSUR¿VVLRQDLVFRPSHWHQWHVH
FDSD]HVGHUHDOL]DUWDUHIDVFRPSOH[DVFRPHVPHUR´IDORX
2*HUHQWHDWULEXLXDFRQTXLVWDGRVHJXQGROXJDUjHVWUXWXUDTXHD%UDVSUHVVRIHUHFHDOLQKDGDDRFDSLWDOKXPDQR ³$ %UDVSUHVV GLVSRQLELOL]D IHUUDPHQWDV IXQGDPHQWDLV
SDUDDH[HFXomRGRWUDEDOKRDOpPGHLQYHVWLUHFDSDFLWDUR
FRODERUDGRU´H[SOLFRX5DLPXQGR
+iVHWHDQRVQD&RPSDQKLD5REHUWD7UDSS(QFDUUHJDGDGH)URWDGR&$2%%DUXHULQDpSRFDGLVVHTXHRERP
WUDEDOKR QD PDQXWHQomR GH IURWD WHP UHQGLGR FRPHQWiULRVSRVLWLYRV³ePXLWRVDWLVIDWyULRRXYLUGHXPDSHVVRD
GHIRUDGD&RPSDQKLDTXHHODFRPSUDULDXPFDPLQKmRGD
%UDVSUHVVGHROKRVIHFKDGRVSRUFRQKHFHUR]HORTXHWHmos pela nossa frota.
3DUD D FRQTXLVWD GHVVH UHFRQKHFLPHQWR LQWHUQR H H[terno, investimos em ferramentas, reformamos parte da
R¿FLQD H WLYHPRV WUHLQDPHQWRV QD 0DWUL] FRP 5DSKDHO
6LOYHVWUH*HUHQWH$GPLQLVWUDWLYRGH)URWD$OpPGLVVRD
%UDVSUHVV VHPSUH UHDOL]D YLVLWDV WpFQLFDV H WUHLQDPHQWRV
FRPJUDQGHVIRUQHFHGRUHVGDiUHDPHFkQLFDSDUDRDSHUIHLoRDPHQWRGRVSUR¿VVLRQDLV´FRQFOXLX5REHUWD

3.º Lugar - Novo

BRASPRESS NEWS

Fábio de Souza Nascimento

Urubatan Helou, Diretor Presidente; Roberta Trapp, Encarregada de
Frota na época, e Raimundo Matos, Gerente do CAOB Barueri (SP)

³6RXSULYLOHJLDGDSRUWUDEDOKDUHPXPD&RPSDQKLDTXH
VHSUHRFXSDFRPDPDQXWHQomRGRVYHtFXORVFRPDVHJXUDQoDGRVFRODERUDGRUHVHFRPRVQtYHLVGHHPLVVmRGHSROXHQWHV´(VVHpRGHSRLPHQWRGH(GLOHQH5LEHLUR*HUHQWHGD¿OLDOGH%UDVtOLDORJRDSyVDFRQTXLVWDGROXJDUQD)yUPXOD
Braspress.
3DUD(GLOHQH]HODUSHODIURWDSURGX]XPVHQWLPHQWRGH
PXLWDUHVSRQVDELOLGDGHHVDWLVIDomR³7HPRVGHGLFDGRWHPSR GLVSRVLomR H HQHUJLD SDUD DSUHVHQWDU ERQV UHVXOWDGRV
QHVVD iUHD 2 TXDUWR OXJDU QD FRQVHUYDomR GH IURWD p FRQVHTXrQFLDGHXPWUDEDOKRFRQWtQXRGHVHQYROYLGRSHOD¿OLDO
1mRSRGHPRVYROWDUDWUiVWHPRVTXHFRQWLQXDUFRPRWUDEDOKRHQRVPDQWHUQRSyGLR´HQFHUURX(GLOHQH
$QLOGR*DEULHO(QFDUUHJDGRGH)URWDGD¿OLDOGH%UDVtOLD
YHPWUDEDOKDQGRFRPD*HUHQWH(GLOHQH5LEHLURSDUDPDQWHUD¿OLDOQRSyGLR(OHFRQWRXTXHDPDQXWHQomRGHIURWDp
XPDiUHDFKHLDGHGHVD¿RVTXHVmRYHQFLGRVFRPUHXQL}HV
GLiULDVHWUHLQDPHQWRV
³$ LQIUDHVWUXWXUD GDV HVWUDGDV LQÀXHQFLD PXLWR 3UHFLsamos pensar em soluções antes mesmo que algo aconteça,
UHIRUoDQGRPRODVHDVXVSHQVmR2XWURIDWRUpDSHUIRUPDQFH
GRVQRVVRV0RWRULVWDVTXHHVWmREHPSUHSDUDGRVHQRVFRPXQLFDPDRSULPHLURVLQDOTXDOTXHUSUREOHPDDSUHVHQWDGR
SHORYHtFXOR´¿QDOL]RX$QLOGR

MECÂNICO
Leidamario Celio Santana de Oliveira

(GLOHQH5LEHLUR*HUHQWHGD¿OLDOGH%UDVtOLD ') H$QLOGR*DEULHO
Encarregado de Frota

5º Lugar - Centro de Apoio Operacional Braspress de Santo Amaro (SP)

Hamburgo (RS)

Líria Taufe, Gerente da filial de Novo Hamburgo (RS), e Vilson Alves de
Souza, Supervisor Regional de Frota
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MECÂNICO

4º Lugar - Brasília (DF)

$¿OLDOGD%UDVSUHVVGH1RYR+DPEXUJRHVWiDFRVWXPDGD
FRPSyGLR1mRSRUDFDVRD¿OLDOUHFHEHXXPE{QXVGH5
 SRU UHLQFLGrQFLD SRVLWLYD 1D FDPSDQKD DQWHULRU
1RYR+DPEXUJRWDPEpP¿JXURXQDWHUFHLUDSRVLomR³1RVVRREMHWLYRpPDQWHUD¿OLDOHQWUHRVSULPHLURVFRORFDGRV
$FRQTXLVWDGHVVDPHWDpIUXWRGHXPWUDEDOKRFRQWtQXR
TXHGHVHQYROYHPRVHPFRQMXQWRHQYROYHQGR0RWRULVWDVH
RV SUR¿VVLRQDLV GD 0DQXWHQomR 1mR ¿]HPRV JUDQGHV LQYHVWLPHQWRVGHXPDFDPSDQKDSDUDDRXWUDPDVDVVXPLmos o compromisso de manter o foco na conservação da
IURWD 6DEHPRV D LPSRUWkQFLD GHVVH GHSDUWDPHQWR SDUD D
&RPSDQKLDHSDUDWRGDDFDGHLDRSHUDFLRQDO´D¿UPRX/tULD
7DXIH*HUHQWHGD¿OLDOGH1RYR+DPEXUJR
$*HUHQWHFRQWDFRPRDX[tOLRGH9LOVRQ$OYHVGH6RX]D
6XSHUYLVRU5HJLRQDOGH)URWDKiWUrVDQRVQDIXQomR(OH
D¿UPRXTXHRWUDEDOKRHPHTXLSHpHVVHQFLDOSDUDDOFDQoDU
ERQVUHVXOWDGRV
³$PDQXWHQomRGHIURWDpXPDVRPDGHHVIRUoRVHLVVR
PRVWUDTXHHVWDPRVXQLGRVQRFDPLQKRFHUWR3RUPDLVTXH
DURWLQDVHMDLQWHQVDGHYHPRVHVWDUDWHQWRVjQRVVDDWLYLGDGH$FUHGLWRTXHQmRH[LVWHGHVD¿RTXHQmRSRVVDVHUVXperado, mas para isso precisamos estar juntos pelo mesmo
REMHWLYRHPEXVFDGDYLWyULD´FRQWRX9LOVRQ

MECÂNICO
Jonathan Nunes Silva

Marco Antônio Bernasconi, Gerente do CAOB de Santo Amaro na época,
à direita, e Daniel Inácio da Silva, Encarregado de Frota

2XWUR&$2%SUHPLDGRIRLRGH6DQWR$PDURHP6mR
3DXOR $SyV D SUHPLDomR R *HUHQWH 0DUFR $QWRQLR %HUQDVFRQL QD pSRFD IDORX ³6HQWLPRQRV PXLWR VDWLVIHLWRV
SRLV R TXH IRL GHWHUPLQDGR HVWi VXUWLQGR HIHLWR ,VVR p
PXLWR LPSRUWDQWH SRUTXH D IURWD EHP FRQVHUYDGD WDPEpPWUD]VHJXUDQoDDR0RWRULVWDjFDUJDHDWRGRVRVTXH
trafegam nas vias.
e XP VHQWLPHQWR GH GHYHU FXPSULGR Mi TXH IRUDP
PHWDV HVWDEHOHFLGDV H DOFDQoDGDV 7HPRV FRODERUDGRUHV
conscientes da necessidade da manutenção da frota, pois
sem isso não conseguiPRVHQWUHJDUXPWUDEDOKRSRULQWHLUR´GHFODURX0DUFR$QWRQLR
'DQLHO,QiFLRGD6LOYD(QFDUUHJDGRGH)URWDGR&$2%
6DQWR$PDURQDIXQomRKiGRLVDQRVD¿UPRXTXHFKHJDU
DRSyGLRGD)yUPXOD%UDVSUHVVpXPREMHWLYRDOFDQoDGR
³1D FDPSDQKD SDVVDGD TXDQGR ¿FDPRV HP  OXJDU
WLYHFRQVFLrQFLDGHTXHQHFHVVLWiYDPRVGHPXGDQoD
3RULVVRWUDEDOKDPRVSDUDPDQWHUDHTXLSHHPSHQKDda na conservação de frota e investimos em fornecedores
TXDOL¿FDGRV$OpPGLVVRUHDOL]DPRVUHXQL}HVPHQVDLVGH
treinamento e motivação da equipe de manutenção e conVHUYDomR&RPSUHSDURWpFQLFRGD0DWUL]IHUUDPHQWDVHVSHFt¿FDVHPXLWDGHGLFDomRFKHJDPRVDWpDTXL´HQFHUURX
Daniel.
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EVENTO

BRASPRESS SEDIA
evento de lançamento do 5.º Caderno
Econômico de Guarulhos

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

Maurício Colin, Diretor do CIESP (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) de Guarulhos; Tayguara Helou, Presidente do SETCESP (Sindicado
das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região) e Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios; Urubatan Helou, Diretor Presidente;
Guti, Prefeito de Guarulhos; Américo Sakamoto, Secretário Executivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo; Rodrigo
Barros, Secretário da SDCETI (Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e Inovação de Guarulhos), e Vereador Professor
Jesus, Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, da esquerda para a direita

A

Braspress, em parceria com
a Prefeitura de Guarulhos e
o Sindicato das Empresas de
Transporte de Cargas de São Paulo e
Região (SETCESP), sediou o evento de
lançamento do 5.° Caderno Econômico de Guarulhos, em 19 de março passado. O auditório da Matriz, no Planeta Azul, em Guarulhos (SP), recebeu
120 convidados, entre autoridades,
líderes de entidades de classe, servidores públicos municipais, jornalistas
e empresários do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC).
A mesa composta para o evento teve a participação especial de
Guti, Prefeito de Guarulhos; Américo
Sakamoto, Secretário Executivo da Secretaria de Desenvolvimento Econô-
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mico do Estado de São Paulo; Rodrigo
Barros, Secretário de Desenvolvimento
&LHQWt¿FR (FRQ{PLFR 7HFQROyJLFR H
Inovação de Guarulhos (SDCETI); o
Vereador Professor Jesus, Presidente
da Câmara Municipal de Guarulhos;
Urubatan Helou, Diretor Presidente
da Braspress; Tayguara Helou, Presidente do Sindicato das Empresas de
Transporte de Cargas de São Paulo e
Região (SETCESP) e Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios da
Braspress, e Maurício Colin, Diretor
do CIESP (Centro das Indústrias do
Estado de São Paulo) de Guarulhos.
Também estiveram presentes:
Celso Masson, Suplente do Conselho
Fiscal do SETCESP; Paulo Scremim,
Suplente do Conselho Fiscal do SETCESP;

Marinaldo Reis, Secretário-Geral do
SETCESP, e Altamir Cabral, Tesoureiro
do SETCESP.
Urubatan Helou abriu o evento e
falou: “Quero dizer que não é apenas
uma alegria receber a alta gestão da
Prefeitura de Guarulhos; é também um
orgulho muito grande recebê-los na casa
Braspress para o lançamento do 5.° Caderno Econômico de Guarulhos”, declarou o Diretor Presidente da Braspress.
(OHSURVVHJXLXD¿UPDQGRRSRWHQcial logístico da cidade: “Guarulhos
carrega em seu DNA a vocação logística. O município sedia o maior aeroporto da América Latina e está no entroncamento das Rodovias Presidente
Dutra, Ayrton Senna, Hélio Smidt, e
Fernão Dias. Portanto, é uma vocação

que vai além de suas fronteiras e chega
a ser uma vocação internacional.
Um município com vocação logística está fadado a gerar bem-estar e
enriquecimento para o seu povo, porque a logística é a primeira a chegar e a
reboque vêm todas as demais atividades econômicas. Onde há logística reside o desenvolvimento, o progresso,
a indústria, o comércio, e onde reside
tudo isso há meios acadêmicos para
fazer a adequação da mão de obra e a
FDSDFLWDomR GRV VHXV FLGDGmRV´ D¿Umou Urubatan Helou.
Na sequência, Tayguara Helou,
Presidente do SETCESP e Diretor de
Desenvolvimento e Novos Negócios da
Braspress, enalteceu a infraestrutura
de Guarulhos ao falar sobre as razões
de a Braspress estar instalada na cidade. “Concordo com o dizer de que a cidade de Guarulhos é a capital logística
do Brasil, mas, na verdade, é um portal
para o Brasil e para o mundo.
Escolhemos Guarulhos por causa
da sua infraestrutura, com o principal
aeroporto da América Latina e por ser
dotada das principais rodovias brasileiras, além da proximidade com o
porto de Santos (SP), a pouco mais de
100 quilômetros. Aqui está instalado o
principal núcleo de desenvolvimento
da Companhia e aqui está depositada a

Guti, Prefeito de Guarulhos, e Tayguara Helou, Presidente do Sindicato das Empresas de
Transportes de Carga de São Paulo e Região (SETCESP) e Diretor de Desenvolvimento e
Novos Negócios da Braspress

QRVVDFRQ¿DQoDGHFRQVWUXLUXPDFLGDde melhor”, declarou Tayguara Helou.
Guti, Prefeito de Guarulhos, cumprimentou Urubatan Helou e agradeceu a Braspress por ter cedido o
espaço da Companhia para a realização do evento: “Quero agradecer o Sr.
Urubatan Helou por sediar este evento.
A Braspress é sempre muito solícita
conosco, sempre muito solícita com a
cidade de Guarulhos, e entende suas
responsabilidades sociais.
A Matriz da Braspress em Guarulhos
é motivo de orgulho para nós; fi-

Américo Sakamoto, Secretário Executivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado
de São Paulo

camos muito felizes. Vocês geram
equilíbrio econômico, vocês geram
empregos, e ter investimentos dessa
envergadura na cidade é extremamente importante”, disse o Prefeito
Guti.
Ele seguiu falando sobre a expectativa do mercado investidor e dos
números positivos da economia no
município: “Os números da cidade de
Guarulhos são bons e animadores. As
pessoas estão mantendo a crença de
que a economia vai melhorar e o Brasil
vai voltar a crescer.
Aqui, em Guarulhos, crescemos
 HP LPSRUWDo}HV ,VVR VLJQL¿FD
R$ 250 milhões. Basicamente, esses
números se referem à importação de
PDWpULDSULPD RX VHMD LVVR VLJQL¿FD
que as indústrias de Guarulhos estão
produzindo, o que é um fator animador”, concluiu.
O 5.º Caderno Econômico de
Guarulhos é um referencial para investidores e empresários elaborado
pela Secretaria de Desenvolvimento
&LHQWt¿FR (FRQ{PLFR 7HFQROyJLFR
e Inovação (SDCETI), que divulga
os principais resultados econômicos
EDVHDGRV HP GDGRV R¿FLDLV GR 0Lnistério da Economia e do Instituto
%UDVLOHLUR GH *HRJUD¿D H (VWDWtVWLFD
(IBGE).
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BRASPRESS PROMOVE
campanha de conscientização no trânsito

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

Milton Petri, Diretor Vice-Presidente, abriu as atividades do Maio Amarelo

A

Braspress promoveu a campanha de conscientização Maio Amarelo com diversas atividades para
os colaboradores – especialmente os Motoristas
– para alertar sobre os riscos existentes no trânsito e prevenir acidentes. As principais ações aconteceram no PlaneWD$]XOHP*XDUXOKRV 63 HVHHVWHQGHUDPSRU¿OLDLV
Brasil afora durante o mês de maio passado.
$OpPGD0DWUL]GD&RPSDQKLDDV¿OLDLVTXHUHFHEHUDP
atividades durante o Maio Amarelo foram: Aracaju (SE);
Bauru (SP); Belém (PA); Blumenau (SC); Brasília (DF);
Caruaru (PE); Campina Grande (PB); Centros de Apoio
Operacional Braspress (CAOBs) Barueri (SP), Cantareira e
Santo Amaro, em São Paulo (SP); Curitiba (PR); Florianópolis
(SC); Guarapuava (PR); Imperatriz (MA); Itajaí (SC); Jaraguá
do Sul (SC); Joinville (SC); Juiz de Fora (MG); Macaé (RJ);
Maringá (PR); Patos de Minas (MG); Passo Fundo (RS);
Pelotas (RS); Petrolina (PE); Porto Alegre (RS); Presidente
Prudente (SP); Resende (RJ); Ribeirão Preto (SP); Rio do
Sul (SC); Santa Maria (RS); São José do Rio Preto (SP); São
José dos Campos (SP); São Luís (MA); Uberlândia (MG) e
9LWyULDGD&RQTXLVWD %$ 
A abertura da campanha aconteceu no auditório da Matriz, em 20 de maio passado, com as presenças de Milton
Petri, Diretor Vice-Presidente; Luiz Carlos Lopes, Diretor
de Operações, e Juliana Petri, Gerente Nacional de Automação. O evento foi transmitido ao vivo através do canal da
Braspress no YouTube, proporcionando maior interatividaGHHQWUHD0DWUL]H¿OLDLVHFRPSDUWLOKDQGRFRQKHFLPHQWR
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Na ocasião, Milton Petri falou: “A Companhia sempre
levanta a bandeira de campanhas de prevenção. Hoje, a expectativa de vida do brasileiro aumentou para 75 anos. Por
TXHLVVR"*UDoDVjSUHYHQomR
eSRULVVRTXHD%UDVSUHVVID]TXHVWmRGHSDUWLFLSDUGH
campanhas de prevenção, como o Maio Amarelo, campaQKD PXQGLDO GH SUHYHQomR GH DFLGHQWHV H GH LQFHQWLYR j
direção segura. Dirigir um caminhão pelas estradas é fanWiVWLFR PDV WHPRV TXH VHU FRQVFLHQWHV 1yV VDEHPRV GRV
ULVFRV TXH YRFrV FRUUHP DR VDLU SDUD D HVWUDGD 3RU LVVR
HVWDPRVDTXLSDUDWUDQVPLWLUDSUHRFXSDomRTXHVHQWLPRV
principalmente com os nossos Motoristas.
No mês de maio, através das palestras de conscientização, chamamos a atenção de vocês para a responsabilidade de dirigir. Graças aos investimentos da nossa Companhia, como o CAMB (Centro de Atendimento ao Motorista
Braspress), o Simulador de Direção e a Telemetria, os índices
de acidentes estão próximos de zero – e vamos continuar trabalhando para não ter nenhum”, declarou Milton Petri.
Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações, reforçou a imSRUWkQFLDGDFDPSDQKD0DLR$PDUHORTXHFRPSOHPHQWRX
outras ações preventivas na Companhia. “A Braspress vem,
DRORQJRGRWHPSRVHSUHRFXSDQGRFRPYRFrVTXHFRQGXzem a nossa frota própria, e com o prestador de serviços.
7DQWR p DVVLP TXH LQDXJXUDPRV HP PDUoR SDVVDGR R
&HQWURGH$WHQGLPHQWRDR0RWRULVWD3DUFHLUR &$03 TXH
produz os mesmos efeitos do CAMB para prevenir os acidentes de trânsito. Essa busca incessante, com esses investimentos para melhorar e aprimorar o trabalho de vocês, é
PDLVTXHXPGHYHUpXPDREULJDomR

Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações, falou aos Motoristas em 20 de
maio passado
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Vocês, Motoristas, são o símbolo mais marcante dessa
DWLYLGDGHePDLVGRTXHMXVWRTXHD&RPSDQKLDLQYLVWDQD
função de vocês através da simbologia desse mês. Não vamos resolver todos os problemas do trânsito em maio, mas
QHVWHPrVSRGHPRVID]HUXPDUHÀH[mRHIDODUVREUHRVQ~meros alarmantes no Brasil.
Tenham consciência e evoluam para tentar produzir o
menor risco possível para vocês e para terceiros. Só conse-

JXLPRVGLPLQXLURQ~PHURGHDFLGHQWHVTXDQGRDWLQJLPRV
um nível de consciência maior para a realização do nosso
trabalho.
Vamos continuar investindo em todas as frentes, seja
FRPWHFQRORJLDSDOHVWUDVHDFDPSDQKD0DLR$PDUHORTXH
complementa todas as ações preventivas da nossa CompaQKLD SDUD TXH YRFrV VDLDP GDTXL PHOKRUHV GR TXH HQWUDram. Essa é a nossa missão”, falou Luiz Carlos Lopes.

Momento de aprendizado
Em continuidade, ele fez um apelo em favor da vida:
³4XHPSHQVDQDORQJHYLGDGH"4XHPSHQVDHPYLYHUSRUPXLWRVDQRV"(QWmRQmRVHMDPDLVXPDSDUWLFLSDUGDVHVWDWtVWLcas. Toda conscientização tem o objetivo de melhorar a nossa
vida. A campanha Maio Amarelo não é meramente uma campanha, mas um momento de evolução e aprendizado.

Campanha mundial

Sarita Magnan Antônio, Supervisora do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) falou sobre os
conceitos da campanha

Representando o Serviço Especializado em Engenharia
de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) e a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), Sarita Magnan
Antônio, Supervisora do SESMT, trouxe informações sobre
a campanha e as razões para sua criação.
“O Maio Amarelo foi criado pela Organização das Nações
8QLGDV 218  HP  SDUD DOHUWDU VREUH R Q~PHUR GH
mortes provocadas por acidentes de trânsito no mundo.
(P  D 2UJDQL]DomR 0XQGLDO GD 6D~GH 206  GLvulgou a morte de 1,3 milhão de pessoas no mundo em
FRQVHTXrQFLD GH DFLGHQWHV GH WUkQVLWR 3RU LVVR D 218
GHFUHWRXTXHPDLRVHULDRPrVHPTXHWRGRRPXQGRIDlaria sobre segurança no trânsito em prol da redução dos
índices”, explicou Sarita.
Dyego Bezerra, Gerente de Manutenção de Frota, reforçou instruções de segurança e conservação de frota, dando
rQIDVHDRSURFHGLPHQWRGHFKHFNOLVWTXDQGRVmRYHUL¿FDGRV
itens como pneus, freios, engates, suspensões, parte elétrica
e níveis de óleo e água.
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Angra Ferreira Nunes, Assistente de Treinamento e Desenvolvimento, representou o Departamento de Recursos
Humanos para lembrar da luta contra a exploração infantil
QDVURGRYLDVEUDVLOHLUDV2'LVTXHRSULQFLSDOPHLRGH
GHQ~QFLDIXQFLRQDGLDULDPHQWHGDVKjVKHJDUDQWHR
anonimato do denunciante.
Com o apoio do Serviço Social do Transporte e Serviço
Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST-SENAT),
a Braspress promoveu uma palestra com o instrutor
Spyridion Macris. De maneira simples e objetiva, ele orientou sobre direção defensiva e motivou os Motoristas a uma
mudança positiva ao volante.
“Vamos aproveitar este momento do Maio Amarelo
para elevar o nosso pensamento para a mudança de atitude
na condução veicular. Metade dos acidentes acontece por
falha humana. Todos vocês já ouviram falar sobre direção
GHIHQVLYDPDVTXDQGRHVWmRFRQGX]LQGRHVTXHFHPRTXH
DSUHQGHUDPSRUIDOWDGHHTXLOtEULRHPRFLRQDO
20DLR$PDUHORVLPEROL]DVHJXUDQoDTXDOLGDGHGHYLGD
HDPRUSRUTXHDWUiVGHFDGDFRQGXWRUH[LVWHXPDIDPtOLD
esperando sua volta ao lar. Por isso, mude de postura ao
volante e seja exceção; não seja multidão. Não faça como
todo mundo faz; faça melhor.
3UHFLVDPRVWUDQVIRUPDURPXQGRSRUTXHWHPRVPLO
vítimas de acidentes de trânsito e 60 mil mortes por ano no
Brasil. Do total de acidentes, 75% se devem a imprudênFLDQHJOLJrQFLDHRXLPSHUtFLD3UHFLVRGL]HUDTXLTXHHVVH
FRPSRUWDPHQWRQDFRQGXomRYHLFXODUpLQÀXHQFLDGRWDPbém por dois vilões: drogas e celular”, informou Spyridion.
O instrutor do SEST-SENAT prosseguiu falando sobre as
FRQVHTXrQFLDVGHRUGHPOHJDOSDUDTXHPéÀDJUDGRGLULJLQGR
alcoolizado: “Dirigir embriagado dá suspensão de até 12 meses, sete pontos na carteira e multa no valor de R$ 2.934,70.
6HUiTXHYDOHDSHQDDTXHODJDUUDIDGHFHUYHMDSRU5"
$ PXOWD SDUD R UHLQFLGHQWH p GH 5  $ UHLQcidência prevê de oito meses até dois anos de suspensão.
É preciso mudar o comportamento no trânsito em prol da
YLGDHPSUROGRQRVVRVXVWHQWRSRUTXHQRVVD&DUWHLUD1Dcional de Habilitação (CNH) é nossa carteira de trabalho”.

A Roleta Premiada ficou instalada no restaurante do Planeta Azul

Intervenção teatral no auditório da Matriz

O circuito interativo foi montado na filial de São Paulo (SP)

Colaboradores foram convidados a participar da ação de conscientização

Precisamos evoluir mentalmente, alcançar um certo nível de maturidade e de civilidade. É preciso conviver bem
com os demais protagonistas do trânsito: pedestres, ciclistas,
PRWRFLFOLVWDV SRLV VRPRV FRQGXWRUHV SUR¿VVLRQDLV 2UJXOKHPVHGDSUR¿VVmRHGRVIHLWRVGHYRFrV6HMDPFRPSURPHWLGRVHFRPSUHHQGDPDLPSRUWkQFLDTXHYRFrVWrPSRUTXH
PRYLPHQWDPDVULTXH]DVGR3DtVHPRYLPHQWDPWDPEpPD
%UDVSUHVV´¿QDOL]RX6S\ULGLRQ0DFULV
2FRQWH~GRGDSDOHVWUDIRLUHSOLFDGRHPRXWURVKRUiULRV
SDUDDOFDQoDUPDLRUQ~PHURGHFRODERUDGRUHVHHQJDMiORV
na causa.
$OpP GLVVR R FRQWH~GR FRQWLQXRX VHQGR SURSDJDGR
DWUDYpVGDVXQLGDGHVPyYHLVGR6(676(1$7TXHSDVVRX
pelo Planeta Azul e pela divisão rodoaérea Aeropress.
A programação do Maio Amarelo teve espaço para um
FLUFXLWR LQWHUDWLYR QD ¿OLDO GH 6mR 3DXOR 63  LQWHUYHQomR
teatral na Matriz e roleta premiada no restaurante do PlaQHWD$]XO7RGDVDVDo}HVIRUDPUHDOL]DGDVYLVDQGRjFRQVcientização e ao aprendizado de todos os colaboradores do
megacomplexo.
1R FLUFXLWR PRQWDGR QD ¿OLDO GH 6mR 3DXOR RV SDUWLFLSDQWHVIRUDPGHVD¿DGRVDXVDUyFXORVGHUHDOLGDGHYLUWXDOH
completar um percurso com cones e tiro ao alvo. As imagens
dos óculos simulavam a visão de uma pessoa embriagada.
2V SDUWLFLSDQWHV TXH FRQFOXtUDP R SHUFXUVR UHFHEHUDP
brindes.
Prosseguindo, a Braspress recebeu duas intervenções
WHDWUDLVTXHDERUGDUDPRWHPDGDVHJXUDQoDQRWUkQVLWRGH
maneira leve e descontraída. As intervenções usaram como
exemplo algumas atitudes comuns no cotidiano dos condutores, mas capazes de causar riscos aos condutores.
Fechando a programação do Maio Amarelo, no restauUDQWHGR3ODQHWD$]XORVSDUWLFLSDQWHVWLYHUDPjGLVSRVLomR
XPDUROHWDTXHHOHVJLUDYDPSDUDUHVSRQGHUDSHUJXQWDVH
concorrer a prêmios.
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Evento nas filiais

Palestra do SEST-SENAT na filial de Araraquara (SP)

Os colaboradores de Cuiabá (MT) foram orientados sobre o Maio Amarelo

Existimos para agregar valor, simplificar processos, expressar
conceitos, buscar funcionalidade, evidenciar a comunicação
e utilizar a identidade visual como ferramenta estratégica.
Em Campina Grande (PB) também teve palestra de conscientização

Serviços de Impressão Off-Set e Digital:

&RODERUDGRUHVDWHQWRVHP1DWDO 51 VREUHDLPSRUWkQFLDGDFDPSDQKD

Catálogos | Revistas | Livros | Cartazes
Encartes | Envelopes | Folders | Folhetos
Cartões de Visita | Wobblers | Jornais
Mala Direta | Entre outros...

Serviços de Comunicação Visual:

$¿OLDOGH8EHUOkQGLD 0* SURPRYHXR0DLR$PDUHORHQWUHRVFRODERUDGRUHV

A campanha foi destaque na filial de Maringá (PR)

6DODGHWUHLQDPHQWRVGD¿OLDOGH&DPSR*UDQGH 06

A filial de Vitória da Conquista (BA) contou com o apoio do SEST-SENAT

38

BRASPRESS NEWS

Envelopamentos de Frota
Adesivos em Gerais
Mega Banners
Móbiles
Painéis
Iluminação
Impressão em Tecidos
Fachadas
Back Lights
Chapas
Estrutura ACM
Projetos Especiais

Email: atendimento@tipvisual.com.br

Fone: 2207-1675 / 99310-9124

SÉRIE “PARCERIAS”

GIRELLI EMBALAGENS,
parceira da Braspress

História

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

P

rosseguindo com a série
‘’Parcerias’’, entrevistamos
Angelo Di Carlo Girelli, sócio proprietário, da Girelli Embalagens, representante da Stretch
Shrink Film no Brasil, parceira da
Braspress.
De Acordo com Angelo Girelli,
possuir um cliente como a Braspress
facilita o relacionamento com outras
empresas e inspira a Girelli a continuar na melhoria contínua do produto, uma vez que o mercado demanda
desenvolvimento constantemente.‘’

$SDUFHULD¿UPDGDJDUDQWHDDPbos segurança e ganhos em escala, que
são alguns dos pilares do crescimento
sustentável. Com volume e constância, teremos como manter as metas
GH FUHVFLPHQWR ¿UPDGDV HP QRVVR
planejamento e otimizar o processo
produtivo, tornando-nos mais compeWLWLYRV¶¶D¿UPRXRHPSUHViULR
Complementando, ele mencionou
que pretende sempre cativar a Braspress
com uma gama de produtos de ponta e com toda a segurança para que
DORJtVWLFD ÀXDVHP SHUFDOoRV µ¶7RGR

crescimento deve ser sustentado com
parceiros que trazem o melhor custo x
benefício, e neste ponto, temos o meOKRU GR PHUFDGR 7RGR ]HOR SURQWR
atendimento e cuidado que oferecePRVD%UDVSUHVVpUHDOPHQWH¿UPDGR
numa importante parceria’’, destacou.
Luiz Carlos Lopes, Diretor de OpeUDo}HVGD%UDVSUHVVFRQ¿UPDHVVHUHODcionamento ‘’Realmente, a parceria com
a Girelli Embalagens tem alcançado as
expectativas esperadas pela Companhia,
e esperamos que ela se prolongue por um
ORQJRSHUtRGR¶¶D¿UPRXR([HFXWLYR

A Girelli Embalagens iniciou suas
operações em Fevereiro de 2.009 na
cidade de São Paulo.
Segundo Angelo Girelli houve um
grande trabalho a fim de demonstrar
todas as características positivas do
produto bem como criar a necessi-

dade da utilização de maneira frequente.
‘’A estratégia foi utilizar de maneira massiva os recursos disponíveis, ou seja, visitar empresa por empresa a fim de demonstrar o produto
e suas qualidades. Foi um trabalho

árduo, porém existem algumas vantagens, uma delas, a consolidação da
marca. A fidelização se deu através
da satisfação de nossos clientes que
foram indicando outros, e assim a
empresa foi crescendo e se especializou nesse mercado’’, explicou ele.

Gama de produtos

Lonas Plásticas

A Girelli Embalagens conta com uma diversificada linha de produtos

Dilson Daniel Veiga, Gerente Comercial, à esquerda, e Angelo Di Carlo Girelli, Sócio Proprietário

40

BRASPRESS NEWS

Atualmente, a variedade dos produtos elaborados é grande, e atende
desde a consumidor usuário doméstico até grandes indústrias.
Alguns dos produtos são:
- Lona plástica preta, transparente e
colorida
- Fita de Arquear
6DFRVHP5i¿D
- Sacos plásticos transparentes
- Saco Zip
)DVW3DFN±¿OPHHVWLFiYHOSDUDXVR
doméstico em inúmeras utilizações;
- Filme Esticável (Stretch) - embalagem para unitização de cargas (o que
a Braspress adquire) transparente e
Colorido
- High Stretch - embalagem para unitização de cargas de alto desempenho,
o que garante redução de custo com
HFRQRPLD VLJQL¿FDWLYD H GLPLQXLomR
do impacto ambiental;

- Filmes Esticáveis Especiais - o
produto é confeccionado do tamanho que o cliente deseja, bem como
com formulações que venham a ser
necessárias (contra raios solares; retardantes de chama; proteção a corrosão, etc.)
)LOPH7HUPR(QFROKtYHO 6KULQN 
embalagem para unitização de pacotes por meio de aquecimento (pack
de refrigerantes e embalagens em
geral).

Sacos Reciclados

Cantoneiras

Zip Lock

Fitas de Arquear
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A fábrica da Girelli Embalagens está localizada em Itaquaquecetuba (SP)

Muito foco e deteminação
A Girelli possui diversos tipos de
FOLHQWHVGHVGHFRQVXPLGRU¿QDORSHradores logísticos, varejistas, atacadistas, empresas de todos os segmentos,
o que facilita, pois não está sujeita às
situações adversas que um mercado
HVSHFt¿FRSRGHDSUHVHQWDU
Além disso, o produto pode ser
adquirido mensalmente. São raras as
situações que ocorrem contatos emergenciais, porém, na recente greve dos
caminhoneiros, do ano passado, a
Girelli teve que atender inúmeras empresas que estavam desabastecidas, e
que deram oportunidade de continuar
fornecendo produtos até hoje.
Os diferenciais da empresa são
uma mescla de preços competitivos e
HQWUHJDH¿FLHQWHµ¶2PRWLYRGRVXFHV-
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so é que com as constantes reduções
nos volumes dos estoques, as empresas demandam a combinação do preço competitivo, segurança da entrega
na data e a certeza de que o produto
não trará problemas’’, acrescentou o
representante da empresa.
Para ele, os principais desafios
do mercado consiste em se manter
em desenvolvimento ininterrupto.
‘’Quem consegue entender esta premissa e manter em jogo a fórmula
do negócio em sua essência sem alteração, acredito que acaba se destacando, sendo este um dos motivos do
nosso sucesso.
Muito foco em pesquisas e desenvolvimento, constantes aprendizados com modernização da planta

com produtos e visitação em feiras
do setor ajudam no nosso trabalho interno e na parceria com nossos fornecedores’’, finalizou Angelo
Girelli, dizendo que espera um crescimento de 10% neste ano.
A fábrica e seus fornecedores tais
como a SSFILM tem instalações adequadas que permitem um bom fluxo
de produção/estocagem/expedição,
Opera sempre com estoque de matéria prima para mais de 3 meses de
produção com a finalidade maior de
minimizar os impactos de mercado.
Em sua maioria, os colaboradores
moram a poucos metros da empresa,
que dá a eles a condição de muitas
vezes almoçar no conforto de sua
própria casa.

Anuncie
aqui.

'POF  SBNBM
CSFEJUPSB!CSBTQSFTTDPNCS

RANKING 2018

BRASPRESS DIVULGA

O ranking anual da Telemetria,
os melhores motoristas

premiando
do ano

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O evento reuniu 300 pessoas no restaurante do Planeta Azul

(CAMB) Basil de Barros para acompanhar a saúde dos nosVRVSUR¿VVLRQDLV´H[SOLFRX
A premiação utilizou como base os dados gerados pelo
sistema de telemetria, que monitora em tempo real a performance dos Motoristas, indicando erros e vícios de conGXomRSDUDDSULPRUDURGHVHPSHQKRGHFDGDSUR¿VVLRQDO
Através desse sistema e de outras ações preventivas,
como o CAMB Basil de Barros e o Simulador, a Braspress
promoveu a redução do número de acidentes e diminuiu o

“ O evento foi criado
para homenagear
aqueles que são os
principais profissionais
de uma transportadora:
OS MOTORISTAS ”,
O ranking anual foi anunciado por Urubatan Helou, Diretor Presidente, em 2 de fevereiro passado

I

dealizado por Urubatan Helou, Diretor Presidente, o
ranking anual da Telemetria premiou os 30 melhores
Motoristas da Braspress durante a Feijoada para os
Motoristas, evento realizado em 2 de fevereiro passado.
$KRPHQDJHPDRVPHOKRUHVSUR¿VVLRQDLVGRDQRGH
contou com a presença de 300 pessoas no restaurante do
Planeta Azul, em Guarulhos (SP).
Urubatan Helou anunciou os 30 melhores do ranking
em clima de muita expectativa. Os Motoristas do primeiro
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DR GpFLPR OXJDU UHFHEHUDP XP VDOiULR H PHLR GH ERQL¿FDção; os Motoristas da décima primeira à vigésima colocação,
tiveram um salário como prêmio, e os da vigésima primeira
jWULJpVLPDSRVLomRUHFHEHUDPERQL¿FDomRGHPHLRVDOiULR
O Diretor Presidente falou que o evento foi criado “para
KRPHQDJHDUDTXHOHVTXHVmRRVSULQFLSDLVSUR¿VVLRQDLVGH
uma transportadora: os Motoristas”. Ele contou também o
TXHPRWLYRXD%UDVSUHVVDLQYHVWLUQHVVHVSUR¿VVLRQDLV³(Vtive na Alemanha há oito anos a convite da Mercedes-Benz,

disse Urubatan Helou,
quando um especialista em trânsito disse que o brasileiro era
o pior motorista do mundo.
O motorista brasileiro não é o pior do mundo, mas é
aquele que viaja nas piores condições, em estradas mal pavimentadas, convivendo com a insegurança e sem cuidados básicos de saúde. Com o passar do tempo, a Braspress
provou o contrário daquilo que o alemão disse ao realizar
investimentos em telemetria e Simulador de direção, além
de criar o Centro de Atendimento ao Motorista Braspress

Diretor Presidente da
Braspress.
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Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações, falou sobre a importância da premiação

Da direita para a esquerda: Tayguara Helou, Presidente do Sindicato das
Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região (SETCESP) e
Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios da Braspress; Coronel
Antônio Marin, Gerente Nacional de Gerenciamento de Riscos, e Gilberto
José Santos, Motorista

consumo de combustível (e, por consequência, a emissão
de poluentes), além de baixar os custos de manutenção e
elevar a qualidade de vida dos condutores.
O resultado dos investimentos pode ser visto na performance dos Motoristas da Companhia: aqueles com o melhor desempenho passaram a ser premiados a cada trimesWUH $ SULPHLUD SUHPLDomR IRL UHDOL]DGD HP  GH DEULO GH
HFRQWHPSORXFLQFR0RWRULVWDV
&RP D PHOKRUD QR GHVHPSHQKR GRV SUR¿VVLRQDLV D
Braspress mudou o regulamento da premiação e contemSORX0RWRULVWDVQRVHJXQGRHYHQWRHPGHMXOKRGH
VHQGRGR*UXSR2XURGR*UXSR3UDWDHGR
Grupo Bronze.
A premiação referente ao terceiro trimestre aconteceu
HP  GH RXWXEUR FRQWHPSODQGR  0RWRULVWDV   GR
*UXSR2XURGR*UXSR3UDWDHGR*UXSR%URQ]H

ʇ Premiação trimestral 2018
1˚
TRIMESTRE

5 motoristas

A primeira premiação foi realizada
em 14 de abril de 2018 e
contemplou cinco Motoristas.
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2˚
TRIMESTRE

3˚
TRIMESTRE

105 motoristas

148 motoristas

A segunda premiação contemplou
105 Motoristas no segundo evento,
em 21 de julho de 2018, sendo 20
do Grupo Ouro, 61 do Grupo Prata e
24 do Grupo Bronze.

A terceira premiação aconteceu
em 20 de outubro, contemplando
148 Motoristas - 46 do Grupo
Ouro, 78 do Grupo Prata e 25 do
Grupo Bronze.

4˚
TRIMESTRE

158 motoristas

A premiação de 2 de fevereiro de
2019 contemplou um número recorde
de condutores: 158 Motoristas - 40
do Grupo Ouro, 90 do Grupo Prata e
28 do Grupo Bronze.

Urubatan Helou, Diretor Presidente, e Milton Petri, Diretor Vice-Presidente, no evento

O último ciclo de premiações, referente ao quarto triPHVWUHGHFRQWHPSORXXPQ~PHURUHFRUGHGHFRQGXWRUHV0RWRULVWDVVHQGRGH*UXSR2XURGR*UXSR3UDWDHGR*UXSR%URQ]HHPGHIHYHUHLURSDVVDGR
2V JUXSRV IRUDP SUHPLDGRV FRP ERQL¿FDo}HV HP GLQKHLURGH55H5UHVSHFWLYDmente para cada integrante.
Nesse mesmo evento, Urubatan Helou anunciou o
aguardado ranking anual da Telemetria com os 30 melhoUHV0RWRULVWDVGH³eXPDIHVWDSRLVpDVDJUDomRGD
competência, do bem-fazer, do fazer certo, do fazer correto.
Estamos aqui homenageando os melhores condutores da
nossa empresa! Que festa linda poder recebê-los.
Costumo dizer que não temos Motoristas; nós temos
WUDQVSRUWDGRUHV GH GHVHMRV e o desejo de quem comprou
a mercadoria de poder recebê-la; é o desejo de quem comprou aquela camisa, de poder ir à loja e saber que a mercadoria está lá; é o desejo de uma mãe desesperada por um
remédio e ir ao hospital ou à farmácia e ver que o remédio
lá está”, declarou o Diretor Presidente.
Acompanhado de Milton Petri, Diretor Vice-Presidente,
Urubatan Helou encerrou o evento dizendo: “Que eu possa
me espelhar em gente como vocês. Eu não consigo conduzir
nenhum caminhão com a qualidade com que vocês conduzem. Eu não consigo fazer nada disso, mas eu e o Petri, podem ter certeza, conseguimos amar a Deus, amar o nosso
trabalho e amar a todos vocês, porque, se não fossem todos
vocês, nós não seríamos nada. Eu ainda seria triciclista, e o
3HWULDLQGDLULDHQWUHJDUMRUQDO´¿QDOL]RXHOH

Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações, e o Motorista premiado Levy
Almeida de Santana
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veja o

RANKING
DE 2018

dos 30 melhores

MOTORISTAS
premiados,

Flávio Faustino da Rocha
DQRVde Braspress

Ezequiel de Almeida Bueno
2 anos de Braspress

Luis Marcelo Pagliuso
20 anos de Braspress

Roberto dos Santos
DQRVGH%UDVSUHVV

-HɣHUVRQ5X¿QRGRV6DQWRV
DQRVde Braspress

Claudinei Ribeiro
DQRVde Braspress

Edneo Rodrigues dos Santos
2 anos de Braspress

Gilberto José dos Santos
3 anos de Braspress

Alessandro Jorge Alves
3 anos de Braspress

Rui Tibério
DQRVde Braspress

Amauri Caitano da Silva
DQRVde Braspress

Luiz Carlos de Queiroz
DQRVde Braspress

Domício Jandre Ferreira
3 anos de Braspress

José Edivaldo Rodrigues Costa
2 anos de Braspress

Romão José Ferreira
DQRVde Braspress

Valdemir Ramos Machado
DQRVde Braspress

Adriano Maciel Goes
DQRVde Braspress

Edson Gomes da Silva
3 anos de Braspress

Elias Rozendo Felipe
DQRVde Braspress

Janilson Lima de Castro
DQRVde Braspress

Maria Aparecida da S. Azevedo
DQRVde Braspress
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Joari Zimmermann
DQRVde Braspress

Idelfonso Nazário da Silva
3 anos de Braspress

Adervan Costa Pires
7 anos de Braspress

Rodolfo Rubens dos Santos
DQRVde Braspress

Nilton Carlos da Silva
3 anos de Braspress

Alessandra de Souza Ferreira
DQRVde Braspress

Rinaldo Lima da Silva
2 anos de Braspress

Luiz Alexandre F. Santos
DQRVde Braspress

Reginaldo José da Silva
DQRVde Braspress
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Dia Internacional da
Mulher é destaque
na Braspress

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

E

m homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a
Braspress organizou uma programação especial que
PRELOL]RXR3ODQHWD$]XOHGLYHUVDV¿OLDLV2FLFORGH
atividades aconteceu entre os dias 8 e 15 de março passado
com uma vasta programação que contou com homenagens,
palestras, celebração ecumênica, atividade física e sessão
GHFLQHPD
As colaboradoras da Braspress também foram homeQDJHDGDVQRGLDGHPDUoRSDVVDGRQDV¿OLDLVGH%DXUX
(SP), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Centro de Apoio

2SHUDFLRQDO %UDVSUHVV &$2%  %DUXHUL 63  &DPSLQDV
(SP), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE),
)UDQFD 63  *RLkQLD *2  -RmR 3HVVRD 3%  &DPSR
*UDQGH 06 1RYD)ULEXUJR 5- 1RYR+DPEXUJR 56 
Piracicaba (SP), Porto Alegre (RS), Ribeirão Preto (SP),
5HFLIH 3(  5LR GH -DQHLUR 5-  6mR -RVp GRV &DPSRV
63 6mR-RVpGR5LR3UHWR 63 6DOYDGRU %$ 8EHUOkQGLD
0* H9LWyULD (6 
Na Matriz da Braspress, o evento de abertura aconteceu
QRDXGLWyULRFRPDSDUWLFLSDomRGHSHVVRDV$OpPGRV

Urubatan Helou, Diretor Presidente, realizou a abertura da Semana da Mulher

“A mulher deu seu grito
de independência ao entrar
para o mercado de trabalho,
quebrando preconceitos e
fazendo A INTELIGÊNCIA
PREVALECER SOBRE A
FORÇA”, disse Urubatan
Helou, Diretor Presidente
da Braspress.

Colaboradoras homenageadas, em 8 de março passado
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A filial de Piracicaba (SP) homenageou as colaboradoras com a
presença do Gerente Gilberto Marassi

convidados que lotaram o espaço, o evento teve a particiSDomRHVSHFLDOGH8UXEDWDQ+HORX'LUHWRU3UHVLGHQWHTXH
falou sobre a forte presença da mulher no mercado de traEDOKRDWXDOHFRPRD%UDVSUHVVFRQWULEXLXSDUDLVVR
“A mulher deu seu grito de independência ao entrar
para o mercado de trabalho quebrando preconceitos e fa]HQGRDLQWHOLJrQFLDSUHYDOHFHUVREUHDIRUoD&RPHoDPRVOi
na década de 1990, quando a Braspress tomou a iniciativa e
DEULXXPPHUFDGRSUHGRPLQDQWHPHQWHPDVFXOLQR3URYDPRVTXHFRPSHWrQFLDQmRWHPVH[R
Hoje, temos Motoristas mulheres nos quatro cantos deste país - ou seja, a Braspress contribuiu para a expansão do
PHUFDGRGHWUDEDOKRSDUDDPXOKHU1mRIRLXPDLGHLDSODnejada; foi uma ideia executada por uma empresa que não

Grupo de colaboradoras da filial de Curitiba (PR) e o Gerente Waldemir Almeida

A homenagem na Matriz da Companhia teve a presença de Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações

A homenagem da filial de Fortaleza (CE) teve a presença de Simone
Gerardi, Gerente Regional do Ceará, Piauí e Maranhão
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pensa com preconceito, mas com a razão, e essa razão digQL¿FDDYLGDHGLJQL¿FDDSHVVRD´D¿UPRX8UXEDWDQ+HORX
Prosseguindo, ele se posicionou a favor de condições
LJXDOLWiULDVQRPHUFDGRGHWUDEDOKR³(VWDPRVYLYHQGRXP
momento em que começa a surgir uma revolta contra a ascensão da mulher no mercado e precisamos ser contra essa
UHYROWD 1yV SUHFLVDPRV HQWUDU QDV HPSUHVDV H HQFRQWUDU
nelas homens e mulheres com as mesmas condições, exercendo as mesmas funções, com a mesma remuneração e as
PHVPDVRSRUWXQLGDGHV´GHFODURX
$QWHV GH ¿QDOL]DU VXD SDUWLFLSDomR 8UXEDWDQ +HORX
abriu espaço para mencionar a presença da colaboradora
Andreia Carmelita Borba, Assistente de Crédito e CobranoDTXHSDVVDSRUWUDWDPHQWRRQFROyJLFR(ODIRLFRQYLGDGD
pelo próprio Diretor Presidente para servir de inspiração e
H[HPSORHPXPPRPHQWRPDUFDGRSRUPXLWDHPRomR

Colaboradoras do Centro de Apoio Operacional Braspress (CAOB)
Barueri (SP) e o Gerente Raimundo Matos

Dia de homenagens na filial de São José do Rio Preto (SP) com o
Gerente Sandro Lourencini

O Gerente Henrique Coimbra prestigiou a homenagem na filial de
Campinas (SP)

Colaboradoras da filial de Florianópolis (SC) e o Gerente Mivaldo
Menezes, em 8 de março passado
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Colaboradoras da filial de São Paulo (SP) e Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações, em 8 de março passado

A data foi lembrada na filial de João Pessoa (PB)

Colaboradoras da filial de Goiânia (GO) e o Gerente Waldenildo Leite,
à direita
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1RHYHQWRUHDOL]DGRQR3ODQHWD$]XOYiULDVFRODERUDGRras receberam os aplausos da plateia e como brinde o “Pote
GD *UDWLGmR´ TXH VLPEROL]D R UHFRQKHFLPHQWR GD &RPSDQKLD SHOR WUDEDOKR GHVHQYROYLGR SRU FDGD XPD GDV SUR¿VVLRQDLV 6mR HODV $OHVVDQGUD GH 6RX]D )HUUHLUD 0RWRULVWD
de Bitrem; Ariana Scarone, Encarregada da Central de PreYHQomR GH 3HUGDV 2SHUDFLRQDLV &332  %HDWUL] +HOHQD GH
2OLYHLUD )DULDV *HVWRUD $GPLQLVWUDWLYD 1DFLRQDO GH 9HQGDV&OiXGLD&pVDU&DYDOKHLUR(QFDUUHJDGDGH&RPSURYDQWHV 'D\DQD GH 6RX]D 7HQUHLUR (QFDUUHJDGD 2SHUDFLRQDO
'pERUDGD&RQFHLomR6DOHV6XSHUYLVRUD&RQWiELO'pERUDGD
6LOYD 7HURHO $QDOLVWD -XUtGLFR 3OHQR 'pERUD 3HUHLUD 9LGDO
Gonçalves, Supervisora de Crédito e Cobrança; Elisangela de
2OLYHLUDGD6LOYD6XSHUYLVRUDGH&RPSUDV)DELDQD)iWLPD
$GDPV 6XSHUYLVRUD 1DFLRQDO GH 9HQGDV ,QWHUQDV )iWLPD
Vieira de Melo, Encarregada do Gerenciamento de Riscos;

O Gerente Fernando Coelho parabenizou as colaboradoras da filial de
Nova Friburgo (RJ)

Grupo de colaboradoras acompanhadas do Gerente Regional de Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul, Neurivan Trindade

As colaboradoras de Belo Horizonte (MG) compareceram em grande número para a homenagem que contou ainda com o Gerente Regional de
Minas Gerais, Marcello Figueiredo, e do Gerente da filial, Bruno Ottoni

Cezar Fritsch, Gerente Regional do Rio Grande do Sul, acompanhou as
colaboradoras da filial de Porto Alegre (RS) durante a homenagem

Fernanda Santana Camillo Ferreira, Gerente Comercial da
¿OLDO GH 6mR 3DXOR 63  *LVHOH $UD~MR &DYDOKHLUR (QFDUregada do Gerenciamento de Riscos; Grasielle Aparecida
Evangelista, Encarregada de Regulação de Seguros (RESEG);
-pVVLFD /LPD GH 4XHLUR] 6XSHUYLVRUD GH 5HFXUVRV +XPDQRV -XOLDQD 3HWUL *HUHQWH 1DFLRQDO GH $XWRPDomR
/XDQD9DVFRQFHORV;DYLHU0RWD6XSHUYLVRUD)LVFDO/XFpOLD
*LPHQHV6XSHUYLVRUD2SHUDFLRQDO0DUtOLD$OYHV3DWURFtQLR
6XSHUYLVRUD GH $WHQGLPHQWR 0DULQDOYD GH /LPD 'LDV
Motorista Carreteira; Mônica da Silva Alves, Supervisora Administrativa Nacional de Vendas; N~ELD GRV 6DQWRV
GH 6DOHV (VSHFLDOLVWD GH 5LVFR 3DWUtFLD %DUERVD /HLWH
da Silva, Analista de EDI (Eletronic Data Interchange)
-~QLRU3ULVF\OOD)HUQDQGD%UHWDV(QFDUUHJDGDGH$WHQGLPHQWR5DTXHO/RSHVGD&RVWD0RWRULVWD&DUUHWHLUD5RVD
/~FLD )HUQDQGHV GD &RVWD 6XSHUYLVRUD GH $OPR[DULIDGR
Sônia Rodrigues dos Santos Gerente de Emissão, e Viviane
*DOGLQL'LDV6XSHUYLVRUDGR'HSDUWDPHQWR-XUtGLFR

Na filial de Recife (PE) também teve comemoração, em 8 de março
passado
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COMEMORAÇÃO

Equipe de colaboradoras da filial de Novo Hamburgo (RS) e a Gerente
Líria Taufe, ao centro

O dia foi de homenagens em Ribeirão Preto (SP) com a participação da
Gerente Regional Simone Borges, ao centro

As colaboradoras da filial do Rio de Janeiro (RJ) se reuniram para comemorar a data

O Dia Internacional da Mulher também lembrado em Franca (SP) com
a presença do Gerente Manoel Messias

Colaboradoras da filial de São José dos Campos (SP) e o Gerente
Jonatan Santos

Carla Gomes, Gerente Regional do Triângulo Mineiro, ao centro,
durante a comemoração em Uberlândia (MG)

(PGHPDUoRSDVVDGRWDPEpPWHYHKRPHQDJHQVQD¿OLDOGH%DXUX 63 
com a presença do Gerente Regional de Bauru e Araçatuba, Cesar Tidei

A filial de Vitória (ES) não deixou a data passar em branco e a homenagem teve a presença do Gerente Luiz Fábio de Oliveira

O Dia Internacional da Mulher em Salvador (BA) teve a participação
do Gerente Flávio Damásio

Edilene Ribeiro, Gerente da filial de Brasília (DF), à direita, e sua equipe, em 8 de março passado
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COMEMORAÇÃO

Outras atividades da Semana da Mulher
Dando início ao ciclo de palestras,
QR SODQHWD $]XO (VPHUDOGD 2OLYHLUD
especialista em Gestão de Pessoas, faORX VREUH R VHJXLQWH WHPD ³$V &RPpetências para o Desenvolvimento
3UR¿VVLRQDO´ $ SDOHVWUDQWH D¿UPRX

“Competência é a capacidade de mobilizar mediadores em volta das mesmas
situações e assumir a responsabilidaGH6HQyVFKHJDPRVDWpDTXLpSRUTXH
assumimos a responsabilidade que
QRVIRLGDGD

Pastora Francis, da Igreja Bola Neve, realizou a celebração ecumênica

A palestrante Esmeralda Oliveira, em 11 de março passado
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&RPSHWrQFLDHQYROYHDomRFRJQLtiva (a nossa inteligência); a questão
socioemocional (como se relacionar com as pessoas) e conhecimenWR TXH YDL DOpP GD WHRULD´ H[SOLFRX
(VPHUDOGD2OLYHLUD
Em 11 de março passado, ainda
dentro da programação em homenagem ao Dia Internacional da Mulher,
a Braspress recebeu a pastora Francis,
da igreja Bola de Neve, que realizou a
FHOHEUDomRHFXPrQLFD
³4XHUR IDODU VREUH DV HVWDo}HV GR
DQR6RPRVFRPRSODQWDVIHLWDVSDUD
IUXWL¿FDUHSDUDYLYHUHPFDGDHVWDomR
Todos nós vivemos estações do ano
QDV QRVVDV YLGDV HPRFLRQDLV 1mR VH
entristeça quando a estação das dores chegar, mas entenda o propósito
GHVVD HVWDomR 6HQmR YRFr YDL WHU GL¿FXOGDGHV H SRGH PRUUHU GH VHGH 6y
TXH VH EXVFDU SRU iJXDV EXVFDU SRU
Deus e tornar suas raízes fortes, você
YDLIUXWL¿FDUHDSURYHLWDURPHOKRUGD
HVWDomRRQGHWXGRpSOHQRHUDGLDQWH´
IDORXDSDVWRUD)UDQFLV
Pensando no bem-estar e na qualidade de vida das colaboradoras, a
Braspress ofereceu aulas de dança e
Pilates, além de sessões de quick mas-

sage, feita em uma cadeira especial em
VHVV}HV UiSLGDV GH DWp  PLQXWRV $V
atividades físicas foram distribuídas
HQWUHRVGLDVHGHPDUoRSDVVDGR
2 SURMHWR &LQH %UDVSUHVV YROWRX
para mais uma edição, dessa vez com
histórias inspiradoras de mulheres
TXH ¿FDUDP PXQGLDOPHQWH FRQKHFLGDV2GRFXPHQWiULR(X0DODODH[Lbido em 12 de março passado, conta
a história da jovem ativista Malala
Yousafzai, vítima de um atentado em
2012 por defender o direito de meninas e mulheres de continuarem a freTXHQWDUDVVDODVGHDXODQR3DTXLVWmR
2¿OPH(VWUHODV$OpPGR7HPSRp
inspirado na história real de Katherine
-RKQVRQ'RURWK\-RKQVRQ9DXJKDQH
0DU\-DFNVRQFLHQWLVWDVGD1$6$TXH
enfrentaram a segregação racial e o machismo em meio à corrida espacial, duUDQWHD*XHUUD)ULD  $VHVsão que exibiu Estrelas Além do Tempo
DFRQWHFHXHPGHPDUoRSDVVDGR
A Braspress promoveu ainda mais
GXDV SDOHVWUDV GHGLFDGDV DR S~EOLFR
LQWHUQR ³(YROXomR 3UR¿VVLRQDO´ FRP
-DFLQWR -~QLRU 6XSHULQWHQGHQWH GD
$HURSUHVV H ³'HIHVD 3HVVRDO´ FRP R
Coronel Antônio Marin, Gerente Nacional de Gerenciamento de Riscos, e
os instrutores Eriquinilson dos Santos
H&DUORV(GXDUGR&UDYR

Spa facial na área de convivência da Matriz

Aulas de dança fizeram parte da programação

Sessões de quik massage para o bem-estar das colaboradoras

Coronel Antônio Marin, Gerente Nacional de Gerenciamento de Riscos,
em 14 de março passado
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Pedestre, use sua faixa.

COMEMORAÇÃO

A apresentação de stand up comedy com Osvaldo Barros, em 15 de março passado, encerrou a semana

Motorista da Braspress é
homenageada pela
Prefeitura de Guarulhos (SP)
A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres (SPM),
vinculada à Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de
Guarulhos (SP), realizou uma solenidade em homenagem ao
'LD,QWHUQDFLRQDOGD0XOKHU2HYHQWRSRVVLELOLWRXUHÀH[}HV
sobre o empoderamento feminino e homenageou mulheres
TXH DWXDP HP SUR¿VV}HV DQWHV H[HUFLGDV WUDGLFLRQDOPHQWH
SRUKRPHQV
5HSUHVHQWDQGR XP VHOHWR H H¿FLHQWH JUXSR GH SUR¿Vsionais, Solange Emmendorfer, Motorista de Bitrem da
Braspress, foi uma das homenageadas pelo exercício da funomR$VROHQLGDGHFRQWRXFRPDSDUWLFLSDomRGH*XWL3UHIHLWR
de Guarulhos, e demais autoridades do município, em 8 de
PDUoRSDVVDGR
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" MÓEFS EF NFSDBEP OP USBOTQPSUF EF
FODPNFOEBT SPEB DPN B NFMIPS PQÎÍP 
OPTTP"YPS
0 DBNJOIÍP JEFBM QBSB P USBOTQPSUF SPEPWJÈSJP EF DBSHBT  DPN CBJYP DVTUP
PQFSBDJPOBM DPOGPSUPFSFTJTUÐODJB
1BSDFSJBEFTVDFTTP

"NBSDBRVFUPEPNVOEPDPOmB

Da direita para a esquerda: Guti, Prefeito de Guarulhos; Solange
Emmendorfer, Motorista de Bitrem da Braspress; Verinha Souza, Subsecretária de Políticas para as Mulheres, e Lameh Smeili, Secretário de
Direitos Humanos da Prefeitura de Guarulhos

RESPONSABILIDADE SOCIAL

SOLIDARIEDADE
a Brumadinho (MG)

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

BRASPRESS APOIA
a ONG Amigos do Bem

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

para Brumadinho. Aceitei de coração e estendi esse convite
à Braspress, que também aceitou de coração, ainda mais
rápido do que eu aceitei.
Em nenhum momento paramos para calcular os gasWRV ¿QDQFHLURV GHVVD RSHUDomR 2 TXH SRVVR IDODU p TXH D
Braspress participou de uma das maiores arrecadações de
recursos para vítimas de uma catástrofe na história do País.
Nós ajudamos o Brasil a se ajudar e temos muito orgulho
GLVVR´¿QDOL]RX8UXEDWDQ+HORX-XQLRU

Antes e depois da casa colocada pela Braspress

E

Entrega das cestas básicas, em 14 de fevereiro passado

A

Braspress organizou uma megaoperação de transporte em solidariedade às vítimas da tragédia ambiental que aconteceu na cidade de Brumadinho
(MG) no início do ano. No total, foram transportadas 149
toneladas de donativos a partir de 5 de fevereiro passado,
quando a Braspress entregou as primeiras 8 toneladas de
doações ao Serviço Voluntário de Assistência Social do
Governo de Minas Gerais, em Belo Horizonte (MG).
Durante a segunda etapa da operação, em 14 de fevereiro, foram transportados mais de 1.200 quilos de alimentos.
Também foram doados calçados, roupas, água mineral,
produtos de higiene pessoal e limpeza, entre outros. As
doações foram arrecadadas pelo Movimento Brasil Livre
0%/  HP  SRQWRV GH FROHWD HQYROYHQGR  ¿OLDLV GD
Braspress de 7 Estados brasileiros.
Segundo Urubatan Helou, Diretor Presidente, as entregas foram feitas em “doses homeopáticas” e de acordo com
as necessidades das autoridades mineiras. “A grande maioria das doações foi armazenada em nossa divisão rodoaérea,
a Aeropress, em Guarulhos (SP), enquanto esperávamos o
momento certo para fazer nossa parte de responsabilidade
VRFLDO1mRSRGHUtDPRV¿FDURPLVVRVGLDQWHGHVVDWUDJpGLD
DVVLPFRPRQmR¿FDPRVHPGLYHUVDVRFDVL}HV´GHFODURX
Urubatan Helou Junior, Controller de Frota, coordenou
a operação de entrega dos donativos e contou como foi a
participação da Braspress no transporte: “Recebi o convite
do MBL para coordenar o envio de recursos arrecadados
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Urubatan Helou, ao centro, Diretores e Gerentes nas instalações da divisão rodoaérea, Aeropress

A Braspress tem se sensibilizado e se mobilizado em
momentos de grandes tragédias nacionais, como anteriormente, no caso da barragem de Mariana (MG), das enchentes de Nova Friburgo (RJ) e de Blumenau (SC), quando a Companhia transportou cerca de 218 toneladas de
donativos, em dezembro de 2008.

Urubatan Helou Junior, ao centro, acompanhado de integrantes do
MBL (Movimento Brasil Livre), à direita

m mais uma ação de responsabilidade social, a
Braspress apoiou a instituição Amigos do Bem, com
a doação de uma casa e o transporte solidário de 110
pares de sapato de Novo Hamburgo (RS) para a sede da organização, em São Paulo (SP).
A parceria entre os Amigos do Bem e a Braspress vem
FROKHQGR IUXWRV VLJQL¿FDWLYRV QD DULGH] GR VHUWmR
nordestino. Em dezembro de 2017, Urubatan Helou, Diretor
Presidente, e Mário Spaniol, Diretor Presidente da Carmen
6WHɣHQV&RXURTXtPLFD YLVLWDUDP RV SURMHWRV GRV $PLJRV
do Bem em Inajá (PE) e no Vale do Catimbau, no semiárido
pernambucano.
Na ocasião, os empreendedores uniram forças para
contribuir com o projeto. A Braspress transportou 12 mil
SDUHVGHVDSDWRVGRDGRVSHOD&DUPHQ6WHɣHQV2WUDQVSRUWH
solidário saiu de Franca (SP) com destino ao povoado de
&DOGHLUmR HP ,QDMi H IRUDP GLVWULEXtGRV HQWUH RV EHQH¿ciados da instituição.
Sensibilizado com a situação da população local, Urubatan
Helou se comprometeu a doar recursos para a construção de
XPDFDVD23URMHWR&DVDVpXPDUDPL¿FDomRGRWUDEDOKRGHsenvolvido pelos Amigos do Bem, que contaram com o apoio
da Braspress para a realização da obra. Esse projeto tem o
objetivo de tirar a população das casas de taipa e realocá-la
em casas de alvenaria. Construída com o apoio da Braspress,
a casa foi entregue em 3 de dezembro passado.
Urubatan Helou falou sobre o engajamento da
Braspress em mais uma ação social: “Precisamos nos unir
e continuar ajudando essa gente para transformar o futuro
de brasileiros de verdade. Gostaria de ter uma sobrevida e

voltar ao projeto daqui a 50 anos, para conversar com os
netos das crianças atendidas hoje e saber como estarão
vivendo as futuras gerações.
(QWUHLQR&HQWURGH7UDQVIRUPDomRGD21*HTXHPVH
transformou fui eu. A iniciativa desse centro transforma todas as pessoas, e não apenas a população local, que vive em
situação de extrema necessidade. Esse é um dos projetos
mais bonitos que já vi na vida”, declarou Urubatan Helou.
A parceria continuou, quando a Companhia transportou
110 pares de sapatos em 11 volumes, totalizando 55 quilos, de
Novo Hamburgo (RS) para a sede da instituição Amigos do
Bem, em São Paulo. Edison Agosti, representante do deparWDPHQWRDGPLQLVWUDWLYRGD21*IRLRUHVSRQViYHOSRUUHFHber as doações na capital paulista, em 28 de maio passado.

Da esquerda para a direita: Felipe Santos, Motorista Urbano; Bruno da
Silva, Ajudante de Tráfego; Edison Agosti, departamento administrativo da ONG Amigos do Bem, e Thiago Camilo, Conferente de Tráfego
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BRASPRESS APOIA

BRASPRESS TRANSPORTA

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

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

a ONG Forte

Da esquerda para a direita: Keila Reis, Coordenação ONG Forte; Francisco
Falcão, Colaborador ONG Forte; Milton Petri, Diretor Vice-Presidente, e
Caroline Carvalho, Coordenação ONG Forte

A

Braspress doou e transportou materiais de escritório
SDUDD21*)RUWHXPSURMHWRVRFLDOGHDFROKLPHQWRH

recuperação de dependentes químicos e ressocialização de
moradores de rua em Guarulhos (SP). Milton Petri, Diretor
Vice-Presidente, representou a Companhia na entrega das
GRDo}HV UHFHELGDV SRU .HLOD 5HLV &RRUGHQDGRUD GD 21*
Forte, em 28 de março passado.
1DRFDVLmR0LOWRQ3HWULIDORXVREUHRDSRLRj21*)RUWH
³e PXLWR JUDWL¿FDQWH FRQWULEXLU FRP HVVH WUDEDOKR $ iUHD
social está no DNA da nossa Companhia desde a fundação.
Trata-se de um trabalho muito bonito de recuperação que
traz esperança e devolve a dignidade aos assistidos”, falou o
Diretor Vice-Presidente.
A Companhia viabilizou a doação e o transporte de um
arquivo de metal, 50 pastas suspensas, 50 pastas em L, 12
UHVPDV GH SDSHO VXO¿WH  FDQHWDV YHUPHOKDV  FDQHWDV
azuis, 20 canetas marca-texto, 50 unidades de cola branca e
¿WDVDGHVLYDV

doação de cobertores

A doação de 1.000 cobertores foi transportada em 29 de maio passado

A

Braspress transportou de maneira solidária uma
carga de mil cobertores que saiu de Guaratinguetá
(SP) com destino a Petrópolis (RJ). A entrega, que aconteceu em 29 de maio passado, foi direcionada ao Centro

Espírita Missionários da Caridade. A instituição ficou
responsável pela distribuição dos cobertores aos moradores mais necessitados da fria cidade da região serrana
do Estado do Rio de Janeiro.

LIONS CLUBE

recebe apoio da Braspress

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

BRASPRESS TRANSPORTA

doações para a Associação Rapunzel Solidária

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

A

Braspress colaborou com a Associação Rapunzel
Solidária, transportando dois volumes coletados em
6mR 3DXOR 63  QR GLD  GH DEULO SDVVDGR 2 SULPHLUR
volume foi transportado para Belém (PA) e entregue no
,QVWLWXWRÈVWHUHPGHDEULO2VHJXQGRYROXPHWUDQVportado para o Rio de Janeiro (RJ), foi entregue no Hospital
0iULR.URXHɣHPGHDEULO
Para completar o transporte solidário, foram coletados
oito volumes de cabelos naturais em Poços de Caldas (MG) e
entregues na sede da instituição, em São Paulo, em 10 de maio
último. A Associação Rapunzel Solidária confecciona e doa
perucas para pacientes em tratamento oncológico, elevando a
DXWRHVWLPDHSURSRUFLRQDQGREHPHVWDUDRVEHQH¿FLDGRV

5LFDUGR $OWRH PHPEUR /LRQV &OXEH &RODWLQD 5LR 'RFH 0D[ 7DGHX &UX] PHPEUR GR /LRQV &OXEH &RODWLQD 5LR 'RFH :HQGHO 3HUWHO *HUHQWH GD
¿OLDOGH&RODWLQD (6 (XFOLGHV6WDQJH3UHVLGHQWHGR/LRQV&OXEH&RODWLQD5LR'RFHH(OL]HXGD&UX]PHPEURGR/LRQV&OXEH&RODWLQD5LR'RFH

-RmR&DUORVGRV6DQWRV0RWRULVWD8UEDQR-HɣHUVRQ%LVSR7HL[HLUD&RQferente, e Alessandra Rocha, Studio Toninha Rocha

INSTITUIÇÕES DE UBERABA (MG)
recebem apoio da Braspress

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

A

Braspress realizou uma série de transportes solidários
DLQVWLWXLo}HVGHFDULGDGHHP8EHUDED 0* 2SULPHLro aconteceu em 14 de maio passado, quando a Companhia
transportou 38 carteiras escolares e 150 quilos de alimentos
de Sacramento (MG) para o Lar de Caridade do Hospital
Fogo Selvagem.
Em seguida, a Companhia transportou uma mesa, oito
cadeiras e uma cristaleira, também destinadas ao Lar de
&DULGDGHGR+RVSLWDO)RJR6HOYDJHP2WUDQVSRUWHIRLUHDOLzado em 17 de maio passado.
No mês de junho passado, cinco instituições foram beQH¿FLDGDVFRPRWUDQVSRUWHVROLGiULRGXUDQWHD&DPSDQKD
de Auxílio às Entidades de Uberaba, entre elas o Lar de
Caridade do Hospital Fogo Selvagem, o Grupo Espírita da
Prece de Chico Xavier, a Casa de Auxílio do Centro Espírita
Aurélio Agostinho, a Casa de Auxílio e Hospital do Centro Espírita Pedro e Paulo, e a Casa Espírita Fraterna Francisco de
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Assis, graças à colaboração do grupo de amigos do empresário
Renato Muszkat.
A Campanha de Auxílio às Entidades de Uberaba arrecadou e doou 600 cobertores entregues na cidade do Triângulo
Mineiro em 3 de junho passado. Luiz Alberto Abreu, Gerente
GD¿OLDOGH8EHUDEDDFRPSDQKRXWRGDVDVHQWUHJDV

Da esquerda para a direita: Arnaldo Coin; Betina Coin; Solange
Muszkat; Renato Muszkat; Luiz Alberto, Gerente da filial de Uberaba
(MG), e Henri Sternberg

O

Lions Clube Colatina Rio Doce recebeu o apoio da
Braspress no transporte solidário de 35 cadeiras de
URGDVHFDGHLUDVGHEDQKR2VLWHQVIRUDPFROHWDGRVHP
São Paulo (SP) e transportados para Colatina (ES), onde

foram recebidos por Euclides Stange, Presidente do Lions
&OXEH&RODWLQD5LR'RFH:HQGHO3HUWHO*HUHQWHGD¿OLDO
de Colatina, acompanhou a entrega das doações, em 5 de
abril passado.

BRASPRESS COLABORA

com a Campanha do Agasalho da Prefeitura de Porto Alegre (RS)

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

A

Da esquerda para a direita: Thayse Vieira, Motorista; Paulo Ricardo Lopes,
$MXGDQWH GH 7UiIHJR 0DLFR 2OLYHLUD 6XSHUYLVRU 2SHUDFLRQDO GD ¿OLDO GH
Porto Alegre (RS); Cezar Fritsch, Gerente Regional do Rio Grande do Sul, e
Soldado Vanderlei, Guarda EPTC (Empresa Pública de Trânsito e Circulação)

Braspress colaborou com a Campanha do Agasalho
da Prefeitura de Porto Alegre (RS) com dois transportes solidários que saíram de São Paulo (SP) em direção à
capital gaúcha. Na primeira oportunidade, em 20 de maio
passado, foram transportadas 30 mil bolinhas de plástico,
em 60 volumes, e na segunda, no dia 10 de junho passado,
70 mil bolinhas de plástico em 140 volumes. As entregas
foram acompanhadas por Cezar Fritsch, Gerente Regional
do Rio Grande do Sul.
Com o objetivo de chamar a atenção para a campanha,
a prefeitura de Porto Alegre instalou uma piscina de bolinhas gigante em frente ao Paço Municipal, que sinalizou a
quantidade de doações. Para cada item doado, uma nova
bolinha era acrescentada.
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BALANÇO

CESAR TIDEI
Regional de Bauru e Araçatuba (SP)

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

A sede própria da filial de Bauru (SP) foi inaugurada em 2014

&RP HVVDV ¿OLDLV Mi FRQVROLGDGDV H PLVVmR FXPSULGD
voltei para Bauru.

BRASPRESS NEWS: Quais foram os principais
GHVD¿RVGXUDQWHHVVDWUDMHWyULD"

Cesar Tidei, Gerente Regional de Bauru e Araçatuba, ingressou na Braspress em 1988

D

ando prosseguimento à série Balanço das Regionais,
destacamos nesta edição a entrevista com César
Tidei, Gerente Regional de Bauru e Araçatuba (SP):

BRASPRESS NEWS: Fale sobre sua carreira na
Companhia desde o início até a chegada à Regional.
César Tidei: Em 4 de abril de 1988 tive a felicidade de ingressar nesta empresa, exatamente há 31 anos, e me lembro
como se fosse hoje quando conheci o Urubatan. Nesse mesmo dia, notei que em sua mesa na Matriz, lá no Pacaembu,
ainda havia alguns selos comemorativos dos primeiros dez
anos da Braspress.
Fui aprendendo a conhecer esse empreendedor visionário e perceber como as coisas deveriam acontecer. Em um
curto espaço de tempo, já havia nascido e estava em pleno funcionamento uma nova divisão na Braspress: a City
Press, criada para atender o interior de São Paulo. Depois
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de aproximadamente três anos, essa divisão foi desativaGD SRU TXHVW}HV HVWUDWpJLFDV4XDQGR ¿QDOL]DPRV WRGR R
processo de desativação da City Press, abri minha própria
empresa e logo estava prestando serviços de entrega para a
Braspress. Após alguns anos, também encerrei a atividade
HYROWHLFRPR*HUHQWH&RPHUFLDOQD¿OLDOGH&DPSLQDV 63 
em 1996. Posteriormente, dentro do habitual dinamismo
GRQRVVR'LUHWRU3UHVLGHQWHHVWiYDPRVMiPROGDQGRDV¿liais do interior de São Paulo novamente como Braspress.
Na ocasião, tive a oportunidade de ajudar na criação, junto
FRPR/XL]&DUORVGDV¿OLDLVGH5LEHLUmR3UHWR6mR-RVpGR
Rio Preto, Bauru e Presidente Prudente.
&RP DV ¿OLDLV GR LQWHULRU GH 6mR 3DXOR HP IUDQFR GHsenvolvimento, era hora de entrarmos no Estado de Minas
Gerais. Também nesse caso tive a oportunidade de colaERUDUQDFULDomRGDV¿OLDLVGH8EHUOkQGLD0RQWHV&ODURVH
Governador Valadares.

César Tidei:2VGHVD¿RVIRUDPPXLWRVDRORQJRGHWRGR
esse tempo, mas certamente os mais marcantes foram o
fechamento da City Press, bem como quando inauguramos o terminal atual e pudemos dar suporte operacional
nas operações de transbordo aqui, por Bauru, integrando
o interior do Estado de São Paulo às regiões Sul, Sudeste,
Centro-Oeste e Nordeste, evitando assim o envio para a Vila
Guilherme, São Paulo (SP), de até 40 mil volumes por dia
entre descarregamentos e carregamentos, operação que seguiu até a inauguração do Planeta Azul.

BRASPRESS NEWS: Quais foram as primeiras
Do}HVPHGLGDVHPVXDFKHJDGDj5HJLRQDO"
César Tidei: Na realidade, quando você passa a ter esse
reconhecimento, é porque o seu comportamento já o credenciou. Então suas ações já fazem parte do contexto da sua
administração.

BRASPRESS NEWS: Como avalia o desempeQKRGD5HJLRQDO"
César Tidei: Graças ao esforço e à dedicação de toda a equipe operacional de Bauru, liderada no período diurno pela
Elaine, nossa Supervisora Operacional, que administra e exe-

FXWDGHPRGRPXLWRH¿FD]DSUR[LPDGDPHQWHPLOVHUYLoRVSRU
dia entre entregas e coletas nos 139 municípios atendidos.
No período noturno, Diego, nosso Supervisor, também
com sua competente equipe, faz com que nossa exportação
ÀXDDWHPSRGHRUJDQL]DURXWUDWDUHIDPXLWRLPSRUWDQWHGH
QRVVD¿OLDODTXHODTXHFRPSUHHQGHDRSHUDomRGR2YHU63
muito bem-sucedida, cujo time é o grande diferencial, tra]HQGRSDUDDV¿OLDLVLQWHJUDQWHVRUHVXOWDGRHVSHUDGRFRP
muita competência.
Também a Luciana, na Supervisão de Vendas, está
sempre presente com a sua equipe, buscando e trazendo
os resultados em um trabalho incessante para trazer novos
clientes, normalmente de pequeno porte, a maciça maioria,
Finalizando em Bauru com a Mila, do Administrativo,
que com muita dedicação se mantém presente no departamento de Recursos Humanos sempre atendendo às necesVLGDGHVGHQRVVRVIXQFLRQiULRVEHPFRPRGD¿OLDO
3HUWLQHQWHDHVVDUHJLRQDOD¿OLDOGH$UDoDWXEDpDGPLnistrada muito bem pelo Thiago, que, ao longo desses anos,
mudou a cara daquela unidade, mantendo os bons e dediFDGRVSUR¿VVLRQDLVPDLVDQWLJRVHFXLGDQGRSDUDTXHRVQRvos se espelhem nesses. Assim, com o conhecimento aliado
à sua capacidade administrativa, ele tem feito também um
bom trabalho naquela região.
Portanto, acredito que, no geral, o desempenho é bom,
porém nada é tão bom que não possa ser sempre melhorado; buscamos isso no dia a dia.
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BRASPRESS NEWS: Qual o diferencial da sua
JHVWmR"3RGHULDID]HUXPEDODQoRFRPSDUDWLYR"
César Tidei: Estar presente no dia a dia de todos os proFHVVRV GD ¿OLDO FKHJDQGR GH PDQKm H DFRPSDQKDQGR D
operação, participando inclusive do descarregamento de
forma a orientar e agilizar esse trabalho, pois considero
fundamental manter a regularidade na saída dos carros de
entrega para obter um resultado operacional de qualidade.
Quando conseguimos adiantar esse ponto, todo o decorrer
GR GLD ¿FD PDLV WUDQTXLOR FRP D FHUWH]D GH XPD PHOKRU
produtividade. Quando liberado desse primeiro processo,
busco me atualizar junto à área comercial, onde procuro
VHPSUHLGHQWL¿FDURULHQWDUHGH¿QLUQRYDVHVWUDWpJLDVSDUD
enfrentar a concorrência, também muito ativa.
A outra pergunta se refere a crescimento, faturamento.
Não dá para falar dos resultados somente da minha gestão,
mas sim da oportuna e sábia intervenção de nosso Diretor
Presidente, juntamente com o Pepe, Diretor Comercial, em
maio de 2017. Foi nesse período que começamos a aplicar
a cubagem, trazendo para nossa empresa um resultado excepcional. Aqui, em Bauru, por exemplo, podemos considerar que deixamos de enviar uma carreta para São Paulo e
hoje registramos quase o dobro de nossa média por quilo e
crescimento anual no faturamento.

A filial conta com um Compact SORTER (Sistema Automatizado de Distribuição

de Encomendas)

BRASPRESS NEWS: Quais são os principais
GHVD¿RVGD5HJLRQDO"
César Tidei:2WUDQVSRUWHpPXLWRGLQkPLFRHD%UDVSUHVV
ainda mais. A cada dia temos que gerir uma situação nova,
para podermos atender a essas demandas e melhorar sempre a qualidade de nosso trabalho, quer no atendimento ou
na conquista de novos clientes, bem como aprimorar nosso
ambiente de trabalho. Manter-se atento a tudo e a todos é,
sem dúvida, uma grande preocupação, pois nada acontece
por acaso.

BRASPRESS NEWS: Como é coordenar a equiSHGHFRODERUDGRUHVHGHTXHPDQHLUDID]LVVR"

Cesar Tidei acompanhado da equipe de colaboradores da filial de Bauru (SP)

70

BRASPRESS NEWS

César Tidei: Sempre que possível, nos reunimos, ouvimos, orientamos, estamos abertos a novas ideias. O melhor
GLVVRWXGRVmRRVUHVXOWDGRV¿QDLVGHFDGDGHSDUWDPHQWR
Não podemos deixar também de, quando possível, prestigiar nossos funcionários com remanejamento e promoções
que atendam às necessidades tanto da Empresa quanto do
SUySULRIXQFLRQiULR-iSURPRYHPRVGHQWURGRQRVVRTXDdro alguns motoristas; temos um departamento comercial
todo formado pela “base”: nossa Supervisora passou de
atendente a assistente administrativa de vendas e vende-

dora; nossos vendedores externos vieram do operacional e
GRDWHQGLPHQWR(Q¿PSURFXUDPRVVHPSUHTXHSRVVtYHO
prestigiar nosso pessoal.

BRASPRESS NEWS: Como transmite os valores e
RVLGHDLVGD&RPSDQKLDDRVFRODERUDGRUHV"
César Tidei: Procuramos transmitir já no momento da
contratação de um novo funcionário os valores de nossa
Companhia. Com nossa cultura já instalada, esses valores
vão fazendo parte do dia a dia dos colaboradores de forma
que, ao longo do tempo, todos estejam comprometidos e fazendo cada um a sua parte. Quando percebemos que algo
precisa ser corrigido, imediatamente intervimos.

BRASPRESS NEWS: 4XDORPDLRUGHVD¿RQDJHVWmRGHSHVVRDV"
César Tidei: Esse é um ponto crucial, aliás saber e procurar entender o ser humano é uma tarefa árdua que exige
do gestor muito cuidado, paciência e sabedoria para que,
no momento oportuno, possa elogiar, ajudar, corrigir.
Passamos no trabalho mais tempo do que com nossas próprias famílias, e isso é normal. Então, acredito que o maior
GHVD¿RpID]HUFRPTXHFDGDXPVHVLQWDUHDOL]DGR
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ANTECIPAÇÃO

GRUPO BRASPRESS

PRECISANDO DE CRÉDITO?
DUPLICATAS

Bauru fica no centro-oeste do Estado de São Paulo

BRASPRESS NEWS: Com uma rotina tão agiWDGDFRPRFRQVHJXHGLYLGLURWHPSR"
César Tidei:-iIRLPXLWRPDLVGLItFLO5HDOPHQWH¿FDYD
muito tempo fora, viajando, porém sempre tive o apoio irUHVWULWRGDPLQKDHVSRVDTXHVHPSUHVRXEHGDLPSRUWkQcia do meu trabalho e cuidou sozinha para que as coisas
caminhassem bem. Dizem que atrás de um grande homem
existe uma grande mulher. Estou tentando me transformar nesse grande homem.

BRASPRESS NEWS: 2 TXH JRVWD GH ID]HU QDV
KRUDVYDJDV"
César Tidei: Posso dizer que sou um homem de rotina.
Tenho uma mulher maravilhosa que me acompanha e também se acostumou à rotina. Levantamos às 5h, tomamos
o café da manhã e saímos para caminhar/fazer academia.
Voltamos às 6h, e às 7h já me preparo para o trabalho,
porque às 8h preciso estar na Empresa. De noite, normalPHQWHDVVLVWLPRVDDOJXP¿OPHRXVpULHORJLFDPHQWHVHR
3DOPHLUDV QmR HVWLYHU MRJDQGR 1RV ¿QDLV GH VHPDQD jV
YH]HVVDtPRVHUHFHEHPRVRV¿OKRV7DPEpPJRVWRGHGDU
uma volta de bicicleta sempre que possível.

BRASPRESS NEWS: )DOH VREUH VHXV REMHWLYRV
SUR¿VVLRQDLV
César Tidei: Sempre estar à disposição da Empresa, nas
minhas atribuições de rotina, crescendo com novos conhecimentos e procurando sempre melhorar os resultados,
bem como contribuir em qualquer outro processo no qual
eu possa ajudar.

BRASPRESS NEWS: Qual a importância da
%UDVSUHVVHPVXDYLGDHHPVXDFDUUHLUD"
César Tidei: Não dá para separar: a Braspress faz parte da
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minha vida. Quando entrei tinha um pouco de experiência, sim, em banco, comércio e também transporte, mas
PHX FUHVFLPHQWR H DPDGXUHFLPHQWR SUR¿VVLRQDO VH GHX
nesta empresa aqui. Pessoas como o Urubatan emanam
conhecimento, contagiam com seus pensamentos e projetos. Sinto muita falta de estar mais próximo como antigamente, mas fazer o quê? A Braspress se tornou uma gigante, e toda a Diretoria continua nos dando todo o suporte
de que precisamos. Agradeço todos os dias a oportunidade
de trabalhar aqui.

Equipe técnica especializada, sistema personalizado e de fácil
acesso para atender de forma eficiente, transparente e ágil.
Sua empresa recebe à vista para atender o fluxo de caixa!

CHEQUES

Venda a Prazo,

BRASPRESS NEWS: Sobre a Regional, quais
são as expectativas em relação ao futuro e de cresFLPHQWR" 'HL[H XPD PHQVDJHP DRV FRODERUDGRres da Regional.
César Tidei: GRATIDÃO a todos da Regional é a palavra
a ser dita. Gosto de colocar sempre em nossas reuniões
que somos funcionários independentemente de cargo; somos iguais e cada qual tem um papel a cumprir. Então,
que façamos isso sempre de forma a garantir o melhor resultado possível. Assim, à noite, quando colocarmos a cabeça no travesseiro, podemos ter orgulho de nós mesmos
por termos feito o melhor, sabendo que acordaremos no
dia seguinte prontos a repetir esse feito.
Quanto ao futuro, precisamos sempre ser otimistas,
porém sem deixar de ser realistas. A informação que temos é a de que no Brasil há mais de 13 milhões de desemSUHJDGRVSHVVRDVYLYHQGRFRPPXLWDGL¿FXOGDGHGH³ELcos”, sem carteira assinada, sem garantias, e outros tantos
sem dignidade nenhuma. Famílias estão se perdendo porque falta o pão. Nós, que temos a felicidade de trabalhar
em uma empresa como a Braspress, o que temos a pensar?
Precisamos continuar caminhando sempre com fé, trabalho e família, conforme sempre lembra nosso Diretor
Presidente Urubatan Helou.

CAPITAL DE GIRO?

OUTRAS
MODALIDADES

Alamenda Rio Negro, 585
10º Andar - Barueri - SP

(11) 4193-5309
mbraga@bancourbano.com.br

www.bancourbano.com.br

RECEBA
À VISTA!
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TAYGUARA HELOU
recebe Medalha de Mérito do Transporte

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

VANDER COSTA E COMITIVA
visitam Planeta Azul

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

'D HVTXHUGD SDUD D GLUHLWD $QD &DUROLQD -DUURXJH &RRUGHQDGRUD GD &20-29(0 &RPLVVmR GH -RYHQV (PSUHViULRV ([HFXWLYRV  1DFLRQDO )DELROD
'H/D/DVWUD+HORX7D\JXDUD+HORX3UHVLGHQWHGR6LQGLFDWRGDV(PSUHVDVGH7UDQVSRUWHVGH&DUJDGH6mR3DXORH5HJLmR 6(7&(63 H'LUHWRUGH
'HVHQYROYLPHQWR H 1RYRV 1HJyFLRV 7D\R 'H /D /DVWUD +HORX /D\OD 'H /D /DVWUD +HORX H -RVp +pOLR )HUQDQGHV 3UHVLGHQWH GD 17& /RJtVWLFD
$VVRFLDomR1DFLRQDOGR7UDQVSRUWHGH&DUJDVH/RJtVWLFD

T

ayguara Helou, Presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região
(SETCESP) e Diretor de Desenvolvimento e Novos
Negócios do Grupo Braspress, recebeu a Medalha de Mérito do Transporte da Associação Nacional do Transporte
de Cargas e Logística (NTC&Logística). A cerimônia de entrega aconteceu em Brasília (DF), em 22 de maio passado.
Emocionado e acompanhado da esposa, Fabiola De
/D/DVWUD+HORXHGRV¿OKRV/D\OD'H/D/DVWUD+HORXH
Tayo De La Lastra Helou, Tayguara falou da sua trajetória
e agradeceu à família e aos colaboradores: “Estou há 15
anos no SETCESP. Comecei como membro da COMJOVEM
(Comissão de Jovens Empresários e Executivos) de São
Paulo (SP) na gestão do então Presidente do SETCESP,
meu querido pai, Urubatan Helou.
Depois, em 2006, fui eleito coordenador da COMJOVEM
de São Paulo (SP). Na sequência, fui convidado por
Francisco Pelucio para atuar como suplente de Diretoria
da entidade. Em seguida, recebi o convite para ser vicepresidente do SETCESP e então fui eleito presidente do
SETCESP em 2016. Agora cumpro o meu segundo mandato, meu quarto ano de gestão à frente da casa”, contou
Tayguara Helou.
Ele prosseguiu: “Quero cumprimentar todos os nossos colaboradores do SETCESP. Temos um dream team
de gestão de entidade. Quero cumprimentar toda a nossa
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Diretoria. Quero também homenagear minha família, em
nome da minha esposa; em nome da minha mãe, Lays; em
QRPHGDPLQKDPDGULQKD6RODQJHHGHPHXV¿OKRV/D\OD
e Tayo”, concluiu.
A Medalha de Mérito do Transporte é uma honraria
oferecida anualmente pela NTC&Logística desde 1984
para homenagear empresas e personalidades que se destacam no Transporte Rodoviário de Cargas (TRC).

'D HVTXHUGD SDUD D GLUHLWD 9LQtFLXV $QGUp GH 6RX]D 5Dt]HQ6KHOO 6pUJLR 3HGURVD 3UHVLGHQWH GD )HGHUDomR GDV (PSUHVDV GH 7UDQVSRUWHV GH
&DUJD GR (VWDGR GH 0LQDV *HUDLV )(7&(0*  $QD 3DXOD 3HGURVD ;DYLHU 8UXEDWDQ +HORX 'LUHWRU 3UHVLGHQWH 9DQGHU &RVWD 3UHVLGHQWH GD
&RQIHGHUDomR1DFLRQDOGR7UDQVSRUWH &17 *ODGVWRQH/REDWR3UHVLGHQWHGR6LQGLFDWRGDV(PSUHVDVGH7UDQVSRUWHVGH&DUJDGR(VWDGRGH0LQDV
*HUDLV 6(7&(0* H0LOWRQ3HWUL'LUHWRU9LFH3UHVLGHQWH

U

Tayguara Helou com a Medalha do Mérito do Transporte e a prancha que
UHFHEHXGRVXU¿VWD$GULDQR6RX]D³0LQHLULQKR´&DPSHmR0XQGLDOGH6XUIH

rubatan Helou, Diretor Presidente, recebeu a comitiva formada por Vander Costa, Presidente da
Confederação Nacional do Transporte (CNT);
Sérgio Pedrosa, Presidente da Federação das Empresas de Transportes de Carga do Estado de Minas Gerais
(FETCEMG); Gladstone Lobato, Presidente do Sindicato
das Empresas de Transportes de Carga do Estado de
Minas Gerais (SETCEMG); Vinícius André de Souza, da
Raízen/Shell, e Ana Paula Pedrosa Xavier.
A comitiva visitou as principais instalações do Planeta
Azul, em Guarulhos (SP), incluindo a Matriz da Companhia, o Simulador de Direção, o Sistema Automatizado
de Distribuição de Encomendas (SORTER), o Centro de
Atendimento ao Motorista Braspress (CAMB) e o Sonômetro,
bem como o Data Center. A visita da comitiva aconteceu
em 28 de fevereiro passado.

8UXEDWDQ+HORXFRQGX]LXDFRPLWLYDSHODVLQVWDODo}HVGR3ODQHWD$]XO
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BAZAR BRASPRESS

FETCESP HOMENAGEIA

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

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

é inaugurado no Planeta Azul

A

Braspress inaugurou um bazar para os colaboradores
GD0DWUL]HGD¿OLDOGH6mR3DXOR 63 QRPHJDFRPplexo Planeta Azul, em Guarulhos (SP). A inauguração
aconteceu em 2 de abril passado com a participação especial da Diretoria e Gerentes.
Urubatan Helou, Diretor Presidente, esteve presente e
explicou o funcionamento do Bazar Braspress: “Os produtos comercializados no bazar são subsidiados com preço
GHQRWD¿VFDO6mRSURGXWRVQRYRVHHPERPHVWDGRFRP
preço justo e até abaixo dos valores praticados pelo mercado.
Nós vamos destinar os recursos levantados com as
vendas desses produtos à gestão do Departamento de RH,
que vai utilizar o capital para promover treinamentos, capacitações e eventos corporativos.

8UXEDWDQ+HORX'LUHWRU3UHVLGHQWHDRFHQWURDFRPSDQKDGRGH'LUH
WRUHV*HUHQWHVH&RODERUDGRUHVQDLQDXJXUDomRGR%D]DU%UDVSUHVV

O RH vai promover desenvolvimento e benefícios para
a nossa gente. Portanto, este é um espaço que estamos destinando aos nossos colaboradores. Trata-se de um benefício
de mão dupla, porque o bazar é uma forma de recuperação
de perdas operacionais que vai gerar benefícios também ao
colaborador”, explicou Urubatan Helou na ocasião.

Tayguara Helou

A

Federação das Empresas de Transporte de Cargas de São
Paulo (FETCESP) homenageou Tayguara Helou, Presidente do sindicato das Empresas de Transportes de Carga de
São Paulo e Região (SETCESP) e Diretor de Desenvolvimento
e Novos Negócios do grupo Braspress, durante o evento comemorativo de 30 anos da entidade, em São Paulo (SP).
A ocasião também marcou a posse da nova Diretoria da
FETCESP para o período de 2019 a 2022. A Federação homenageou importantes líderes do Transporte Rodoviário de
Cargas (TRC). Integrante da Diretoria recém-empossada,
Urubatan Helou, como Vice-Presidente, entregou a homenaJHPDR¿OKR7D\JXDUD+HORXHPGHPDUoRSDVVDGR

MARIA EDUARDA

recebe presente da Braspress

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

BRASPRESS LANÇA

M

Intranet Braspresianos

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

A

Braspress lançou a Intranet Braspresianos, dando mais
um passo evolutivo na comunicação na Companhia. O
evento realizado no auditório da Matriz, no Planeta Azul, com
a participação de 98 colaboradores, foi transmitido ao vivo
SHOR <RX7XEH DOFDQoDQGR FRODERUDGRUHV GH WRGDV DV ¿OLDLV
através da plataforma digital, em 1° de abril passado.

2ODQoDPHQWRGD,QWUDQHW%UDVSUHVLDQRVDFRQWHFHXHPGHDEULOSDVVDGR

Urubatan Helou, Diretor Presidente, expressou seu entusiasmo com a transmissão: “Tenho a impressão de que somos
a primeira transportadora no Brasil a se dirigir a toda a sua
rede através de um canal próprio. Acabamos de quebrar o
monopólio das comunicações”, declarou o Diretor Presidente.
Ele prosseguiu dizendo: “A Intranet Braspresianos será
aplicada para o bem-estar dos nossos colaboradores. As
QRVVDV FRPXQLFDo}HV VHUmR PDLV ÀXLGDV SRLV SRGHUHPRV
criar comunicados de forma instantânea e verdadeiramente
mais ágil”, conclui Urubatan Helou.
Tayguara Helou, Presidente do Sindicato das Empresas de
Transportes de Carga de São Paulo e Região (SETCESP) e Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios do grupo Braspress,
explicou o funcionamento da Intranet Braspresianos e iniciou
dizendo: “É um dia realmente histórico para a Companhia,
SRUTXHHVWDPRVODQoDQGRXPFDQDOGHFRPXQLFDomRSDUD¿carmos mais próximos dos nossos colaboradores e para valorizar e facilitar o trabalho de vocês”, falou Tayguara Helou.

PLANETA AZUL

recebe visita do Deputado Estadual Coronel Telhada

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

O

Planeta Azul recebeu a visita do Coronel Telhada,
Deputado Estadual de São Paulo, em 28 de maio passado. Ele estava acompanhado de sua comitiva, formada
pelo Coronel José Paulo, Chefe de Gabinete, e Alexandre
Pompeu, Consultor em Monitoramento Urbano e Segurança.
A comitiva do Deputado Coronel Telhada foi recebida por Urubatan Helou, Diretor Presidente, e conheceu
as instalações do Departamento de Gerenciamento de
Riscos. Na oportunidade, o grupo teve a companhia de
Milton Petri, Diretor Vice-Presidente; Luiz Carlos Lopes,
Diretor de Operações; Coronel Antônio Marin, Gerente
Nacional de Gerenciamento de Riscos, e Juliana Petri,
Gerente Nacional de Automação.
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8UXEDWDQ +HORX 'LUHWRU 3UHVLGHQWH H 7D\JXDUD +HORX 3UHVLGHQWH GR
6LQGLFDWRGDV(PSUHVDVGH7UDQVSRUWHVGH&DUJDGH6mR3DXORH5HJLmR
6(7&(63  H 'LUHWRU GH 'HVHQYROYLPHQWR H 1RYRV 1HJyFLRV HP  GH
PDUoRSDVVDGR

$SHTXHQD0DULD(GXDUGDQDRFDVLmRGDHQWUHJDHPGHIHYHUHLURSDVVDGR

DULD(GXDUGD¿OKDGDFRODERUDGRUD0iUFLD/LPD$OYHV
GD6LOYD&RVWD6XSHUYLVRUDGH$WHQGLPHQWRGD¿OLDOGR
Rio de Janeiro (RJ), recebeu uma carreta em miniatura da
Braspress, em 19 de fevereiro passado. O presente foi enviado
a pedido do Diretor Presidente, Urubatan Helou.
Em visita ao Planeta Azul, Márcia falou sobre o carinho e
a admiração que Maria Eduarda, de 7 anos, tem pela Companhia: “Ela fez um trabalho escolar com recortes de caminhões
da Braspress que dizia ‘minha mãe trabalha em uma empresa
que transporta sonhos’”. Sensibilizado com o relato, Urubatan
Helou solicitou o envio do presente à Maria Eduarda, que
agradeceu e falou que estava muito feliz com a surpresa.

FILIAL DE SÃO PAULO (SP)
realiza simulado de incêndio

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

A

¿OLDO GD %UDVSUHVV GH 6mR 3DXOR 63  ORFDOL]DGD QR
complexo Planeta Azul, realizou um simulado de evacuação de ambiente em caso de incêndio. O treinamento,
em 15 de maio passado, envolveu todos os colaboradores
GD¿OLDOGHVGHDViUHDVDGPLQLVWUDWLYDVDWpDRSHUDFLRQDO
A ação foi uma realização do Serviço Especializado em
Engenharia e Segurança do Trabalho (SESMT) em parceria com a equipe da Brigada de Incêndio.

2VLPXODGRPRELOL]RXRVFRODERUDGRUHVHPGHPDLRSDVVDGR

COMITIVA DA MAN

e Tietê Caminhões no Planeta Azul

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

A

$ FRPLWLYD YLVLWRX R *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV GR 3ODQHWD $]XO HP 
de maio passado

Braspress recebeu a visita da comitiva da MAN
Caminhões e da Tietê Caminhões, representada por
Antônio Cammarosano Filho, Sérgio Pugliese e Marcos
Nagy, da MAN Latin America, e Rivaldo Bandeira, da
Tietê Caminhões. Recepcionados e conduzidos por
Urubatan Helou, Diretor Presidente, e Milton Petri, Diretor Vice-Presidente, a comitiva conheceu as instalações
do complexo Planeta Azul em 8 de maio passado.

8UXEDWDQ+HORXDRFHQWURUHFHEHXDFRPLWLYDHPGHPDLRSDVVDGR
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BRASPRESS RECUPERA

BRASPRESS REALIZA

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

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

veículo da Polícia Militar do Rio de Janeiro

A

Braspress colaborou com o processo de recuperação
de um veículo blindado da Polícia Militar do Estado
do Rio de Janeiro. A entrega do veículo aconteceu no 16°.
Batalhão da PM, em 23 de fevereiro passado.
Agnaldo Ramos, Gerente Regional do Rio de Janeiro;
Coronel Antônio Marin, Gerente Nacional de Gerenciamento de Riscos, e o Capitão Marco Aurélio, Gerente de
*HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV GD ¿OLDO GR 5LR GH -DQHLUR 5- 
representaram a Companhia na ocasião da entrega.
O veículo blindado recuperado com o apoio da Braspress
foi recebido pelo Comandante do 16º. Batalhão da PM, Tenente
Coronel Alexandre, e pelo Capitão Nelson. O blindado é utilizado em missões estratégicas de defesa, bem como em operações de alta periculosidade na cidade do Rio de Janeiro (RJ).

Palestra “O Brasil do Amanhã” com o Senador Major Olímpio

'D HVTXHUGD SDUD D GLUHLWD &DSLWmR 0DUFR $XUpOLR *HUHQWH GH
*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVGD¿OLDOGR5LRGH-DQHLUR 5- 7HQHQWH&RURQHO
$OH[DQGUHGH6RX]D5RGULJXHV&RURQHO$QW{QLR0DULQ*HUHQWH1DFLRQDO
GH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV&DSLWmR1HOVRQ5HERXoDVH$JQDOGR5DPRV
*HUHQWH5HJLRQDOGR5LRGH-DQHLUR

BRASPRESS RECEBE

homenagem da Calçados Bibi

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

A

Braspress foi homenageada pela empresa Calçados
Bibi, em 20 de fevereiro passado. Cezar Fritsch, Gerente Regional do Rio Grande do Sul, representou a Companhia. A entrega do prêmio aconteceu durante o Encontro
de Fornecedores, que aconteceu na cidade de Taquara (RS).
Anualmente, a Calçados Bibi, especializada na confecção de calçados infantis, realiza o Encontro de Fornecedores para promover maior proximidade com empresas
fornecedoras de matéria-prima, insumos e serviços, bem
como reconhecer o trabalho das parceiras. O prêmio contemplou sete categorias, sendo a Braspress eleita a Fornecedora Bronze entre 125 empresas diferentes.

'DHVTXHUGDSDUDDGLUHLWD0LOWRQ3HWUL'LUHWRU9LFH3UHVLGHQWH8UXEDWDQ+HORX'LUHWRU3UHVLGHQWH0DMRU2OtPSLR6HQDGRUGD5HS~EOLFDSHOR
(VWDGR GH 6mR 3DXOR &RURQHO 7DGHX 'HSXWDGR )HGHUDO SHOR (VWDGR GH 6mR 3DXOR H 7D\JXDUD +HORX 3UHVLGHQWH GR 6LQGLFDWR GDV (PSUHVDV GH
7UDQVSRUWHVGH&DUJDGH6mR3DXORH5HJLmR 6(7&(63 H'LUHWRUGH'HVHQYROYLPHQWRH1RYRV1HJyFLRV

5RQHL 6LOYD GLUHWRU DGPLQLVWUDWLYR¿QDQFHLUR GD FDOoDGRV %LEL H &H]DU
)ULWVFK*HUHQWH5HJLRQDOGR5LR*UDQGHGR6XO

BRASPRESS REALIZA

curso para Supervisores

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

A

*LXVHSSH&RLPEUD'LUHWRU$GPLQLVWUDWLYR)LQDQFHLURQRHQFHUUDPHQ
WRGRFXUVRHPGHPDLRSDVVDGR
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Braspress realizou o curso “Super Supervisores” com
o objetivo de promover aprimoramento e evolução aos
SUR¿VVLRQDLVGD&RPSDQKLD2FXUVRWHYHGXUDomRGHTXDWUR
meses e aconteceu aos sábados, entre os dias 19 de janeiro e
11 de maio passados. O encerramento contou com a presença
do Diretor Administrativo-Financeiro, Giuseppe Coimbra.
Com a participação de 138 colaboradores, a capacitação
IRLGLUHFLRQDGDDRV6XSHUYLVRUHVGD0DWUL]GD¿OLDOGH6mR
Paulo (SP), da divisão rodoaérea Aeropress, e dos CAOB’s
(Centro de Apoio Operacional Braspress) Cantareira e
Santo Amaro, em São Paulo (SP), e Barueri (SP).
Sobre o curso “Super Supervisores”, o Diretor Administrativo-Financeiro, Giuseppe Coimbra, falou: “É de suma
importância o investimento da Companhia na capacitação
dos seus colaboradores. O retorno é sempre muito positivo,
já que traz benefícios a ambas as partes.
2SUR¿VVLRQDOYDLH[HUFHUVXDIXQomRQDSOHQLWXGHGRFRnhecimento extraído durante a capacitação e a Companhia
VHEHQH¿FLDGLVVRSRLVPDQWpPVXDH[SHFWDWLYDGHFUHVFLmento com a otimização dos processos internos”, concluiu.

A

Braspress realizou a palestra “O Brasil do Amanhã” com o Senador da República pelo Estado de São Paulo, Major Olímpio, e a participação especial do Deputado Federal pelo Estado de São
Paulo, Coronel Tadeu. A palestra aconteceu no auditório do
Planeta Azul, em Guarulhos (SP), no dia 26 de abril passado, em parceria com o SETCESP (Sindicato das Empresas
de Transporte de Cargas de São Paulo e Região).
A mesa de debates foi composta pelo Senador Major
Olímpio; Deputado Federal Coronel Tadeu; Urubatan Helou,
Diretor Presidente; Milton Petri, Diretor Vice-Presidente, e
Tayguara Helou, Presidente do SETCESP e Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios.
A palestra teve a participação de importantes líderes e empresários do Transporte Rodoviário de Cargas
(TRC), entre eles, Francisco Pelucio, Diretor Financeiro da
NTC&Logística (Associação Nacional do Transporte de
Cargas e Logística); Carlos Panzan, Presidente da Federação das Empresas de Transporte de Cargas de São Paulo
(FETCESP); Laércio Lourenço, Vice-Presidente da FETCESP;
Júlio Eduardo Simões, Presidente do Sindicato Nacional
das Empresas de Transporte de Cargas Pesadas e Excepcionais (SINDIPESA); Antônio Luiz Leite, Vice-Presidente
do Sindicato da Empresas de Transporte de Cargas de São
Paulo e Região (SETCESP); Marinaldo Reis, Secretário Ge-

ral do SETCESP; Celso Masson, Suplente do Conselho Fiscal do SETCESP; Armando Masao Abe, Suplente do Conselho Fiscal do SETCESP; Cesar Meireles, Diretor Executivo
da ABOL (Associação Brasileira de Operadores Logísticos);
Oswaldo Vieira Caixeta Júnior, Vice-Presidente da ABTLP
(Associação Brasileira de Transporte e Logística de Produtos Perigosos), e Irapuan Siqueira Sousa, Presidente do SinGLFDWR3UR¿VVLRQDOGH*XDUXOKRV 6,1',&$5*$6 
Urubatan Helou, Diretor Presidente, falou sobre sua
motivação em realizar o evento: “As pessoas que já estiveram conosco na Braspress sabem que todos os dias, na hora
do almoço, nós temos uma mesa redonda de debates e em
alguns momentos a gente resolve os problemas do Brasil e
em outros transformamos o Brasil em uma Biafra.
Como todos sabem, a economia não é uma ciência exata. Ela é uma ciência de expectativa e nós precisamos olhar
lá na frente. Hoje, nós queremos ouvir o Major Olímpio e
o Coronel Tadeu para saber o que será deste País em 2020
para que possamos tomar as rédeas do nosso negócio já em
2019”, declarou o Diretor Presidente.
O Deputado Federal Coronel Tadeu abriu a palestra falando sobre a necessidade de se aprovar a reforma da Previdência para o bom andamento do País: “O Brasil está em
um momento difícil e, portanto, vou dar o meu voto a favor
da reforma e a favor do Brasil.
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Quais são os benefícios dessa reforma? Fala-se em
uma economia de 1,2 trilhão em aproximadamente 10
anos. Esse valor pode ser direcionado a áreas fundamentais como saúde e educação.
Não tem como não ver melhoria a partir do momento
em que ‘sobra’ dinheiro. Vou torcer muito para que a equipe
do governo Bolsonaro possa usar com bastante inteligência
esse recurso que vai ‘sobrar’ nos cofres e na sequência seguir numa gestão adequada”, explicou o Deputado Federal.
Na sequência, o Senador Major Olímpio falou sobre o
que esperar do País para os próximos anos: “Vejo uma expectativa muito positiva para o nosso Brasil. Estamos avançando e vamos avançar ainda mais. Tenho participado de
LQ~PHURVGHEDWHVGHLQVWLWXLo}HV¿QDQFHLUDVSRUTXHWRGRV
estão ávidos pela sinalização de como pode ser o amanhã,
mas, antes de qualquer ação, é preciso mudar.
Quando a gente diz que é preciso mudar, que ‘é para
ontem’, é porque a hemorragia precisa ser estancada. As reformas – da Previdência e Tributária – precisam ser apro-

SOLUÇÕES em peças e acessórios de reposição
para CAMINHÕES, CARRETAS E UTILITÁRIOS.
vadas em prol do desenvolvimento econômico e social. A
insegurança leva investimentos embora.
Olha o que acontece com o Transporte Rodoviário de
Cargas (TRC). Temos líderes de entidades aqui. Os senhores
não são problema para o Brasil, os senhores são a solução. Os
senhores geram empregos, renda e perspectivas de futuro ao
trabalhador. Os entreves; as caneladas, como o próprio Presidente Jair Bolsonaro diz, não podem dar lugar aos avanços
TXHRQRVVR3DtVWDQWRHVSHUD´¿QDOL]RXR6HQDGRU

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

2HYHQWRUHXQLXHPSUHViULRVHOtGHUHVVLQGLFDLVQRDXGLWyULRGR3ODQHWD$]XO

COMITIVA DA ABOL
visita o Planeta Azul

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

8UXEDWDQ+HORXDRFHQWURDFRPSDQKDGRGH'LUHWRUHVHGDFRPLWLYDGD$%2/ $VVRFLDomR%UDVLOHLUDGH2SHUDGRUHV/RJtVWLFRV

A

Braspress recebeu a visita da comitiva da Associação Brasileira de Operadores Logísticos (ABOL) no
Planeta Azul, em Guarulhos (SP), em 26 de abril
passado. A comitiva foi recebida por Urubatan Helou, Diretor
Presidente; Milton Petri, Diretor Vice-Presidente; Tayguara
Helou, Presidente do Sindicato das Empresas de Transportes
de Carga de São Paulo e Região (SETCESP) e Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios, além de Luiz Carlos Lopes,
Diretor de Operações; Giuseppe Lumare Júnior, Diretor Comercial, e Juliana Petri, Gerente Nacional de Automação.
Na ocasião da visita, os convidados acompanharam a palestra “O Brasil do Amanhã”, ministrada pelo Major Olímpio,
Senador da República, e pelo Coronel Tadeu, Deputado Federal; conheceram as instalações da Companhia e almoçaram com Urubatan Helou no restaurante do Planeta Azul.
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Além do Diretor Executivo da ABOL, Cesar Meireles,
estiveram presentes André Façanha, Diretor Presidente do
Grupo Toniato; Andrea Fernandes Micci Oeiras, Gerente de Contabilidade e Financeira da Veloce; Andreia Lima,
Diretora Jurídica da VTCLOG; Angelita Camargo, Gerente Técnica da ABOL; Fabio Luis Perígolo, Conselheiro da
ABOL e Gerente de Melhoria e Processos da AGV/FMCG;
Flávio Carramillo, Diretor Executivo da VTCLOG; Jarbas
Frederico Krempel Neto, Gerente Nacional de Transportes da
AGV/FMCG; Marcelo Gonçalves, Diretor de Operações da
Veloce; Marília Mayre Ferreira Cordeiro, Gerente de Transportes da AGV/FMCG; Paulo Roberto Guedes, Conselheiro
Consultivo da ABOL; Roberto Vilela, Conselheiro da ABOL e
Diretor Presidente da RV Ímola, e Rodrigo Simonato, Diretor de Relações Institucionais da Solística.

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

ITAJAÍ (SC)
 'LPHQV}HVGD¿OLDO
D ÈUHDWRWDOPð
E ÈUHDFRQVWUXtGDPð
F ÈUHDGRWHUPLQDOPð
G 1~PHURGHGRFDV
 $EUDQJrQFLDGD¿OLDONPð
 1~PHURGHFLGDGHVDWHQGLGDV

JOINVILLE (SC)
 1~PHURGHFRODERUDGRUHV
 4XDQWLGDGHGHIURWDYHtFXORV
 ,QtFLRGDVDWLYLGDGHV
 5DQNLQJGHIDWXUDPHQWROXJDU
 3RSXODomRGDFLGDGHKDELWDQWHV
 &OLHQWHVDWHQGLGRV

JARAGUÁ DO SUL (SC)
 'LPHQV}HVGD¿OLDO
D ÈUHDWRWDOPð
E ÈUHDFRQVWUXtGDPð
F ÈUHDGRWHUPLQDOPð
G 1~PHURGHGRFDV
 $EUDQJrQFLDGD¿OLDONPð
 1~PHURGHFLGDGHVDWHQGLGDV
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 'LPHQV}HVGD¿OLDO
D ÈUHDWRWDOPð
E ÈUHDFRQVWUXtGDPð
F ÈUHDGRWHUPLQDOPð
G 1~PHURGHGRFDV
 $EUDQJrQFLDGD¿OLDONPð
 1~PHURGHFLGDGHVDWHQGLGDV

 1~PHURGHFRODERUDGRUHV
 4XDQWLGDGHGHIURWDYHtFXORV
 ,QtFLRGDVDWLYLGDGHV
 5DQNLQJGHIDWXUDPHQWROXJDU
 3RSXODomRGDFLGDGHKDELWDQWHV
 &OLHQWHVDWHQGLGRV

JUAZEIRO DO NORTE (CE)
 1~PHURGHFRODERUDGRUHV
 4XDQWLGDGHGHIURWDYHtFXORV
 ,QtFLRGDVDWLYLGDGHV
 5DQNLQJGHIDWXUDPHQWROXJDU
 3RSXODomRGDFLGDGHKDELWDQWHV
 &OLHQWHVDWHQGLGRV

 'LPHQV}HVGD¿OLDO
D ÈUHDWRWDOPð
E ÈUHDFRQVWUXtGDPð
F ÈUHDGRWHUPLQDOPð
G 1~PHURGHGRFDV
 $EUDQJrQFLDGD¿OLDONPð
 1~PHURGHFLGDGHVDWHQGLGDV

 1~PHURGHFRODERUDGRUHV
 4XDQWLGDGHGHIURWDYHtFXORV
 ,QtFLRGDVDWLYLGDGHV
 5DQNLQJGHIDWXUDPHQWROXJDU
 3RSXODomRGDFLGDGHKDELWDQWHV
 &OLHQWHVDWHQGLGRV
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O evento contou com 450 convidados

VREUH D LQLFLDWLYD GD SUHPLDomR ³6Rmos uma empresa composta por genWH 7HPRV D PHOKRU IURWD GR %UDVLO D
mais jovem, e oferecemos aos nossos
Motoristas aquilo que a matéria tem
GHPHOKRU
Mas quero dizer que mais importante do que a nossa frota, mais importante do que os nossos prédios,
mais importante do que a tecnologia
p D QRVVD JHQWH $ HPSUHVD IRL FRQVtruída não apenas pela nossa Diretoria; ela foi construída por pessoas que,
enquanto a Diretoria dormia, estavam
‘engolindo luas’ para abastecer este
3DtV1yVUHFRQKHFHPRVHVVHWUDEDOKR

Urubatan Helou, Diretor Presidente, à esquerda, ao lado dos colaboradores e do Gerente de
Sorocaba (SP), Elias Zugaib, à direita

Urubatan Helou, Diretor Presidente, durante o evento do dia 6 de abril passado

BRASPRESS ANUNCIA
um novo ciclo de premiações aos Motoristas

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

A

Braspress deu início a mais
uma série de eventos Feijoada para os Motoristas, com o
objetivo de homenagear e premiar os
PHOKRUHVSUR¿VVLRQDLVGD&RPSDQKLD
A premiação aconteceu em 6 de abril
passado no restaurante do Planeta
Azul, em Guarulhos (SP), contando
com 450 pessoas e tendo como conviGDGDHVSHFLDODFDQWRUD6XOD0LUDQGD
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O evento foi marcado pela presença de seu idealizador, Urubatan Helou,
Diretor Presidente, e de seus pares na
JHVWmR GD &RPSDQKLD 0LOWRQ 3HWUL
'LUHWRU 9LFH3UHVLGHQWH /XL] &DUORV
Lopes, Diretor de Operações; Tayguara
Helou, Presidente do Sindicato das
(PSUHVDV GH 7UDQVSRUWHV GH &DUJD
GH 6mR 3DXOR H 5HJLmR 6(7&(63  H
Diretor de Desenvolvimento e Novos

Negócios; Urubatan Helou Junior,
&RQWUROOHU GH )URWD H -XOLDQD 3HWUL
*HUHQWH1DFLRQDOGH$XWRPDomR
Além da Diretoria, participaram os
Motoristas da Braspress e seus familiaUHVEHPFRPRRVFRODERUDGRUHVGD¿lial de Sorocaba (SP), que na ocasião viVLWDUDPDVLQVWDODo}HVGR3ODQHWD$]XO
Urubatan Helou abriu o evento,
cumprimentou os convidados e falou

Da esquerda para a direita: Coronel Antônio Marin, Gerente Nacional de Gerenciamento de Riscos; Tayguara Helou, Presidente do Sindicato das
Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região (SETCESP) e Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios; Luiz Carlos Lopes, Diretor
de Operações; Urubatan Helou, Diretor Presidente; Milton Petri, Diretor Vice-Presidente; Juliana Petri, Gerente Nacional de Automação, e Silvio
Biscaro, Gerente Nacional de Tráfego, com os colaboradores da filial de Sorocaba (SP) ao fundo
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porque foi daí que iniciamos o processo que nos tornou a maior transportaGRUDGR%UDVLO´D¿UPRXHOH
A Braspress premiou 151 Motoristas
GLYLGLGRVHPWUrVJUXSRV2XUR3UDWDH
%URQ]H )RL R VHJXQGR PDLRU Q~PHUR
de Motoristas premiados desde o priPHLURHYHQWRHPGHDEULOGH
O critério de avaliação é baseado
QRPRGHUQRHH¿FLHQWHVLVWHPDGH7Hlemetria, que monitora a performance
dos Motoristas em tempo real e gera
informações sobre a condução de cada
SUR¿VVLRQDO 2 VLVWHPD GH 7HOHPHWULD
é operado pelo Departamento de Gestão da Informação, que apura os dados coletados e forma o ranking dos
PHOKRUHVSUR¿VVLRQDLVGHDFRUGRFRP
DSRQWXDomRGHFDGD0RWRULVWD
2V SUR¿VVLRQDLV FRP D PHOKRU
performance no primeiro trimestre
GH  UHFHEHUDP ERQL¿FDo}HV HP
GLQKHLUR 1R *UXSR 2XUR HVWDYDP 
Motoristas que não cometeram falha
alguma, os quais receberam R$ 500,00
GHERQL¿FDomRFDGDXPQR*UXSR3UDta, 80 Motoristas com até cinco falhas
no trimestre receberam R$ 400,00,
cada um e, completando o ranking, no
Grupo Bronze 28 Motoristas com até
GH] IDOKDV UHFHEHUDP 5  GH
ERQL¿FDomRFDGDXP
6REUHRV0RWRULVWDVGD&RPSDQKLD
R 'LUHWRU 3UHVLGHQWH IDORX ³(VVHV KRmens e mulheres que estão vestidos de

“É dentro desse conceito
que operamos, firmados
nas três colunas da vida:
fé, trabalho e família”,
disse Urubatan Helou,
Diretor Presidente da
Braspress.

Urubatan Helou, Diretor Presidente, à frente, e um grupo de Motoristas premiados ao fundo

Braspress recebe a cantora Sula Miranda
azul são os condutores da vida, são os
condutores do desejo, são os condutores
GHVRQKRV(XTXHURGL]HUTXHHVWDHPSUHVDpXPDIDPtOLDGHYHQFHGRUHV6RPRVXPDIDPtOLDGDPHOKRUTXDOLGDGH
Esta empresa é feita de gente espiriWXDOL]DGDFRPRGL]R8UXEDWDQ-XQLRU
Gente espiritualizada nada mais é do

Milton Petri, Diretor Vice-Presidente, e Claudinei Ribeiro, Motorista de Bitrem
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que gente que tem no espírito a disposição e o comprometimento de fazer o
bem, de fazer o melhor e com qualidaGH 1yV VRPRV VHUHV HVSLULWXDOL]DGRV
Quando você trabalha com amor, deYRomRHIpYRFrID]RPHOKRU´
(OH SURVVHJXLX ³e GHQWUR GHVVH
FRQFHLWR TXH RSHUDPRV ¿UPDGRV QDV
WUrVFROXQDVGDYLGDIpWUDEDOKRHIDPtOLDFRPRVHPSUHUHSLWR1yVSUHFLsamos ter fé de que vamos conseguir,
fé de que vai acontecer o melhor para
WRGRV H QmR DSHQDV SDUD PLP 6H
tenho fé, tenho trabalho; se tenho
trabalho, consigo sustentar a família
e tudo vai bem, porque o sucesso da
família é resultado de fé e trabalho”,
concluiu UrXEDWDQ+HORX
$R¿QDOGRHYHQWRD%UDVSUHVVVRUWHRX EULQGHV DRV 0RWRULVWDV 0LOWRQ
Petri, Diretor Vice-Presidente, e Luiz
&DUORV /RSHV 'LUHWRU GH 2SHUDo}HV
comandaram o sorteio de três bicicletas, três geladeiras, dois fogões, e uma
6PDUW79GH/('GHSROHJDGDV

A Feijoada para os Motoristas de 6
de abril passado contou ainda com uma
surpresa preparada especialmente para
HVVHV SUR¿VVLRQDLV D DSUHVHQWDomR GD
FDQWRUD 6XOD 0LUDQGD $SyV R DQ~QFLR

de todos os 151 Motoristas premiados
por seus desempenhos durante o primeiro trimestre, Sula Miranda fez sua
entrada com muita simpatia e interagiu
FRPRVFRODERUDGRUHVHVHXVIDPLOLDUHV

Sula Miranda deu início à carreira artística em 1978 com o grupo As
0HOLQGURVDV &RP D PRGHUQL]DomR H
DVFHQVmRGDP~VLFDVHUWDQHMDQRVFHQtros urbanos, Sula investiu na carreira

A cantora Sula Miranda foi a convidada especial do evento
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CAMP

do que rainha, eu quero ser serva,
serva deste Deus que transformou a
minha vida e que pode transformar a
YLGDGHYRFrVWDPEpP
Nasci com a laringe estreita e fui
desenganada por uma junta médiFD GH  SUR¿VVLRQDLV DRV  GLDV GH
YLGD 6y TXH 'HXV WLQKD R SODQR GH
transformar a minha história, e tudo
o que conquistei na vida foi através
GDPLQKDYR]2SODQRGH'HXVHUDGH
que eu estivesse aqui hoje para compartilhar esta mensagem com vocês”,
FRQWRX6XOD0LUDQGD
Sobre a presença da cantora,
8UXEDWDQ +HORX GHFODURX ³(VWDPRV
DTXL FRP XPD JUDQGH DPLJD $OpP GH
cantora notável, a Sula é uma pregadora incansável, é uma pessoa que inspira
força, inspira energia, inspira alegria, e
você faz isso porque você também carrega no coração o trinômio que nós carreJDPRVIpWUDEDOKRHIDPtOLD´FRQFOXLX
Sula Miranda cantou os principais sucessos de seu repertório

VROR FRP IRUWH LQÀXrQFLD QR JrQHUR
ODQoDQGR HP  D P~VLFD ³&DPLnhoneiro do Amor”, seu maior sucesVR /RJR QR ODQoDPHQWR YHQGHX PDLV
de 100 mil discos e lotou shows Brasil
DIRUD
Na apresentação aos Motoristas
da Braspress, a cantora mostrou um
UHSHUWyULR EDVWDQWH GLYHUVL¿FDGR TXH
DQLPRX H HPRFLRQRX R S~EOLFR FRP
sucessos que a consagraram como
5DLQKDGRV&DPLQKRQHLURVHFDQo}HV
JRVSHOGRVHXUHSHUWyULRDWXDO
Sula Miranda ainda distribuiu bíblias sagradas para todos os MotorisWDVH&'VFRPVXFHVVRVGDVXDFDUUHLra, autografando os brindes e fazendo
PXLWDVVHO¿HVFRPRVImV
Sula aproveitou para dar seu testemunho e deixar uma mensagem de
IpDRS~EOLFR³9RXFRQWDURSRUTXrGH
meu querido amigo Urubatan ter perPLWLGR TXH HX YLHVVH DTXL (X WHQKR
XP SURSyVLWR QmR EDVWD VHU UDLQKD
SUHFLVD SDUWLFLSDU +RMH PXLWR PDLV
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BRASPRESS INAUGURA

Centro de Atendimento ao Motorista Parceiro
......................................................

A

Braspress inaugurou um centro de atendimento voltado
inteiramente à saúde dos motoristas parceiros. O CAMP (Centro de
Atendimento ao Motorista Parceiro)
“Hildo Fortunato Pinto” foi entregue
no dia 11 de março passado, no Planeta
Azul, em Guarulhos (SP), com a participação especial de Urubatan Helou,
Diretor Presidente, e demais membros
da Diretoria, bem como dos executivos
e motoristas das empresas parceiras.
Na ocasião, Urubatan Helou contou
os motivos de a Companhia ter criado
mais esta ação preventiva: “Tivemos
uma queda vertiginosa no número
de acidentes com os Motoristas da
Braspress, mas a curva dos motoristas
parceiros continuava ascendente. Não
HUD FHUWR ¿FDU GH EUDoRV FUX]DGRV DVsistindo a acidentes com motoristas de
WHUFHLURV´D¿UPRXHOHQDLQDXJXUDomR
Em 17 de junho passado, a Braspress
inaugurou a placa do novo CAMP, que

leva o nome do mais longevo parceiro
da Companhia, Hildo Fortunato Pinto,
da empresa Canarinho Transportes.
A parceria começou em 1979, quando
Hildo operava a linha São Paulo (SP)–
Belo Horizonte (MG).
No total, são 40 anos trabalhando
em parceria com a Braspress. Sobre a
homenagem, Urubatan Helou declarou: “Nós precisávamos dar um nome
ao CAMP. O mais evidente e de maior
celebração quando se fala em parceria
era o do Sr. Hildo Fortunato Pinto. Por
isso, instituímos o CAMP com o seu
nome. As pessoas podem passar pela
empresa, mas permanecem aqui atraYpVGROHJDGRTXHGHL[DP´¿QDOL]RXR
Diretor Presidente.
O CAMP Hildo Fortunato Pinto
funciona com a mesma estrutura do
CAMB (Centro de Atendimento ao
Motorista Braspress) e conta com equipe especializada formada por uma médica, enfermeiros, auxiliares e uma psi-

cóloga. Antes de viajar, os motoristas
vão fazer o exame psicotécnico e passar
pelo sonômetro sob a supervisão da
psicóloga, aferir pressão arterial, medir
saturação sanguínea e temperatura corporal, além de fazer testes de glicemia
e o do bafômetro (este último realizado
antes e depois de cada viagem).

Da esquerda pra a direita: Luiz Carlos Lopes,
Diretor de Operações; Hildo Fortunato Pinto,
parceiro da Braspress; Urubatan Helou,
Diretor Presidente, e Milton Petri, Diretor
Vice-Presidente

A loja mais atenciosa
e alegre do bairro!
www.tintasastral.com.br
tintasastral@terra.com.br

Tintas Automotivas, Construção e Indústria

Tel.:2790-4860

Tayguara Helou, Presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e
Região (SETCESP) e Diretor de Desenvolvimento e novos negócios, e Alessandra de Souza Ferreira,
Motorista de Bitrem

Matriz: Av. Dr. Carlos de Campos, 285/289
CEP: 03028-001 - Pari - São Paulo - SP
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NOSSA GENTE

NATALI SANTOS AMORIM

IVONE RIBEIRO DOS SANTOS GAMA

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

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

Supervisora Operacional da Filial de Franca (SP)

Chefe de Pendência Fiscal da Filial de Goiânia (GO)

P

“Trabalhar na Braspress é uma oportunidade de perseguir meus sonhos”, compartilhou Natali Santos Amorim

“A

FUHGLWR TXH VXSHUDU RV GHVD¿RV GLiULRV TXH
me são atribuídos e a boa convivência com
os colaboradores me trazem a sensação de
GHYHU FXPSULGR H VDWLVIDomR SUR¿VVLRQDO´ &RP HVVD GHclaração começamos a contar a história de Natali Santos
$PRULP6XSHUYLVRUD2SHUDFLRQDOGD¿OLDOGH)UDQFD 63 
$MRYHPHVWiQD&RPSDQKLDGHVGHRXWXEURGHHYHP
GHVHQYROYHQGRVXDIXQomRFRPEDVWDQWHVXFHVVR
1DWDOLLQJUHVVRXQD%UDVSUHVVFRPR$VVLVWHQWHGH3HQGrQFLDV(PIRLSURPRYLGDD(QFDUUHJDGD2SHUDFLRQDO 'HGLFDGD D HVWXGDQWH GR TXLQWR VHPHVWUH GH $GPLQLVWUDomR GH (PSUHVDV DOFDQoRX R FDUJR GH 6XSHUYLVRUD
2SHUDFLRQDOHPPDLRSDVVDGR³0HXFUHVFLPHQWRSHVVRDO
HSUR¿VVLRQDOHXHQFRQWUHLQD%UDVSUHVV)DoRPHXWUDEDOKR FRP PXLWD JUDWLGmR 7HQKR PXLWR RUJXOKR GD HTXLSH
RSHUDFLRQDO GD ¿OLDO GH )UDQFD SRLV HVWDPRV DOFDQoDQGR
PHWDVHFUHVFHQGR3DUDEHQL]RWRGDDHTXLSHGHWRGRVRV
GHSDUWDPHQWRVHDJUDGHoRDR0DQRHO0HVVLDVQRVVR*HUHQWHSRUWRGRRVXSRUWH´GHFODURX1DWDOL
$LQGD VREUH D HTXLSH GH WUDEDOKR GD ¿OLDO D 6XSHUYLsora contou que busca tornar o ambiente de trabalho um
ORFDODJUDGiYHOVHPSUHPRWLYDQGRRVGHPDLVFRODERUDGRUHV ³7HQKR XP yWLPR UHODFLRQDPHQWR FRP WRGRV $FUHdito que respeitar as diferenças e reconhecer as necessi-
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dades individuais torna o convívio com o próximo mais
VDXGiYHO´UHYHORX
Além da administração do capital humano, Natali tem
QDVPmRVDJHVWmRGHXPGLQkPLFRGHSDUWDPHQWR(ODH[SOLFRX FRPR GHVHQYROYH VHX WUDEDOKR QD ¿OLDO GH )UDQFD
³/RJRSHODPDQKmPHFHUWL¿FRGRVUHFHELPHQWRVHSURYLdenciamos o descarregamento das carretas, bem como a
OLEHUDomRGRVYHtFXORVGHGLVWULEXLomR1RUHVWDQWHGRWHPpo, acompanho os demais procedimentos junto ao AtendiPHQWRHDR'HSDUWDPHQWRGH3HQGrQFLDVSDUDTXHQRVVD
RSHUDomRGLiULDDFRQWHoDFRQIRUPHRSODQHMDGR7RGRVHVses processos somente são possíveis graças ao trabalho em
HTXLSH´H[SOLFRXD6XSHUYLVRUD2SHUDFLRQDO
Natali, almeja grandes conquistas como uma carreira
HVWiYHOUHFRQKHFLPHQWRSUR¿VVLRQDOHDDTXLVLomRGHXPD
FDVD H XP FDUUR IXWXUDPHQWH ³7UDEDOKDU QD %UDVSUHVV p
XPD JUDQGH RSRUWXQLGDGH GH SHUVHJXLU PHXV VRQKRV´
FRPSDUWLOKRX
1RV¿QDLVGHVHPDQDHGLDVGHIROJDDYLGDDJLWDGDGHVDFHOHUD3RULVVR1DWDOLEXVFDDFRPSDQKLDGRVIDPLOLDUHV
HDPLJRV3DUDUHFDUUHJDUDVHQHUJLDVXPDGRVHGHDGUHQDOLQD1DWDOLpSUDWLFDQWHGHUDSHOHQmRGLVSHQVDRFRQWDWRFRP
DQDWXUH]DVHPSUHTXHSRVVtYHO$GHPDLV1DWDOLDPDFRQKHFHUOXJDUHVQRYRVHWHPVHPSUHXPQRYRURWHLURHPPHQWH

ara contar a história da colaboradora Ivone Ribeiro
GRV6DQWRV*DPD&KHIHGH3HQGrQFLD)LVFDOGD¿OLDO GH *RLkQLD *2  p SUHFLVR YROWDU  DQRV QR
WHPSR$FRODERUDGRUDLQJUHVVRXQD&RPSDQKLDHP
FRPR $X[LOLDU (VSHFLDOL]DGD QD 5HFHSomR GD ¿OLDO H VHX
FUHVFLPHQWRIRLQRWiYHOGHVGHHQWmR
³$ &RPSDQKLD IRL FUHVFHQGR H HX WLYH R SULYLOpJLR GH
FUHVFHUWDQWRSHVVRDOTXDQWRSUR¿VVLRQDOPHQWH3DVVHLSRU
YiULDVIXQo}HV QD ¿OLDO$X[LOLDU GH $WHQGLPHQWR $X[LOLDU
&RPHUFLDOH$QDOLVWD)LVFDODWpFKHJDUD&KHIHGH3HQGrQFLD)LVFDO1HVVHSHUtRGRDLQGDWLYHDRSRUWXQLGDGHGHFRQFOXLUDJUDGXDomRHP6HUYLoR6RFLDO´FRQWRX,YRQH
Na atual função, a colaboradora responde a e-mails e
GiUHWRUQRjVVROLFLWDo}HVHSURFHGLPHQWRVOLJDGRVDFOLHQWHVGHSDUWDPHQWRVGD¿OLDOHGHIRUD(PVHJXLGDHODLQVHUHVROLFLWDo}HVUHTXLVLo}HVHUHFHELPHQWRGHGRFXPHQWRV
¿VFDLVQRVLVWHPD$OpPGLVVR,YRQHDWHQGHFOLHQWHVFRP
G~YLGDVVREUHIDWXUDVHFXLGDGHSHQGrQFLDV¿VFDLVGHRXWURVGHSDUWDPHQWRV
Ivone tem grandes responsabilidades, porém se identi¿FDFRPDVXDIXQomRHJRVWDGRTXHID]³1mRH[LVWHXPD
~QLFDVLWXDomRGHTXHHXJRVWHPDLVpRFRQMXQWRGDREUD

&DGDGLDpGLIHUHQWHQRGHSDUWDPHQWR3HQGrQFLDVYmRVXUJLQGRHYDPRVVROXFLRQDQGRRPDLVUiSLGRSRVVtYHOSRUTXHRPDLRUGHVD¿RHVWiHPRWLPL]DURWHPSRSDUDTXHWRGRVRVSURFHVVRVVHMDPUHDOL]DGRVVHPDF~PXORV´H[SOLFRX
A história da colaboradora se confunde com a da próSULD¿OLDO$OJXQVPRPHQWRVHSHVVRDV¿FDUDPPDUFDGRV
HP VXD PHPyULD FRPR R )UDQFLVFR /XL] $IRQVR LQ PHPRULDP  H[*HUHQWH GD ¿OLDO GH *RLkQLD *2  TXH SDUD
HODIRLXPJUDQGHDPLJRHJHVWRU&RPPRPHQWRVWmRVLJQL¿FDWLYRVQDFDUUHLUD,YRQHGHFODURX³$PRWUDEDOKDUQD
Organização e tento fazer o meu melhor sempre; me sinto
SULYLOHJLDGD7UDEDOKDUDTXLPHSURSRUFLRQRXPXLWDVFRQTXLVWDVFDVDSUySULDFDUURJUDGXDomRHSyVJUDGXDomR´
&DVDGD H PmH GH 1DWK\HOOH  DQRV  H .DXDQ  
,YRQHDSUHFLDHVWDUQDFRPSDQKLDGRV¿OKRVYLVLWDUIDPLliares sempre que possível e praticar caminhadas após o
H[SHGLHQWHSDUDFXLGDUGDVD~GH6HXPDLRUVRQKRpYHURV
¿OKRVIRUPDGRVHHQFDPLQKDGRVQRPHUFDGRGHWUDEDOKR
YLYHQGRHP3DtVFRPPHQRVGHVLJXDOGDGHVHPDLVRSRUWXQLGDGHV³6RQKRFRPXP%UDVLOGLJQRHPHOKRUSDUDWRGRV
com mais oportunidades para as mulheres e sem feminicíGLRV´HQFHUURX,YRQH

Ivone Ribeiro dos Santos Gama, Chefe de Pendência Fiscal da filial de Goiânia (GO), é colaboradora da Braspress há 23 anos
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NOSSA GENTE

ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA

EDENILSON SEBASTIÃO DOS SANTOS

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

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

Supervisor Operacional da Filial de Governador Valadares (MG)

Encarregado Operacional da Filial de Guarapuava (PR)

T

Antônio Francisco dos Santos Oliveira, Supervisor Operacional da filial de Governador Valadares (MG): “Toda essa trajetória na Braspress marcou
minha vida profissional e pessoal”

C

RP  DQRV GH WUDEDOKR GHGLFDGRV j %UDVSUHVV
$QW{QLR)UDQFLVFRGRV6DQWRV2OLYHLUD6XSHUYLVRU
Operacional, é o colaborador mais antigo em ativiGDGHQD¿OLDOGH*RYHUQDGRU9DODGDUHV 0* $QW{QLRpXP
WUDEDOKDGRUFKHLRGHIpHXPKRPHPGHYRWDGRjIDPtOLD
Nos dias de folga, ele busca nutrir esses laços se mantendo
DRODGRGDHVSRVDHGRV¿OKRV
³0LQKDIDPtOLDpXPDErQomRGH'HXV6RXFDVDGRKi
DQRVFRP0DULD5RVDHWHQKRXPFDVDOGH¿OKRV*XLOKHUPH
)UDQFLVFR DQRV H6DUDK  *RVWRGHSDVVDURWHPSR
com eles, fazer caminhadas, assistir a jogos de futebol e parWLFLSDUGHWUDEDOKRVYROXQWiULRVGDLJUHMD´UHYHORX$QW{QLR
4XDQGRLQJUHVVRXQD%UDVSUHVVHPR6XSHUYLsor Operacional tinha outra realidade de trabalho e tamEpPRXWUDIXQomR$RHQWUDUQD&RPSDQKLDGHVHQYROYHXR
FDUJRGH$X[LOLDU(VSHFLDOL]DGR³1DpSRFDHUDXPGHVD¿R
muito grande, porque a tecnologia não era tão avançada
FRPR QRV GLDV GH KRMH 2 WUDEDOKR RSHUDFLRQDO HUD WRWDOPHQWHPDQXDO0HVPRDVVLPPHVHQWLDPXLWRKRQUDGRGH
WUDEDOKDUQDPDLRUHPSUHVDGHFDUJDIUDFLRQDGDGR3DtV
$ %UDVSUHVV p XPD &RPSDQKLD TXH WUDWD PXLWR EHP
VHXVFRODERUDGRUHVHRIHUHFHFRQGLo}HVQHFHVViULDVGHWUDEDOKR DOpP GH SURSRUFLRQDU FUHVFLPHQWR SUR¿VVLRQDO $
cada ano que passa, os investimentos e as melhorias au-
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mentam para o bem do colaborador e para o desenvolviPHQWRGD2UJDQL]DomR7RGDHVVDWUDMHWyULDQD%UDVSUHVV
PDUFRXPLQKDYLGDSUR¿VVLRQDOHSHVVRDO´GHFODURXR6XSHUYLVRU
$QW{QLRFRPSDUWLOKRXTXHQHVVHVDQRVGHKLVWyULD
sua vida mudou para melhor com a aquisição da casa própria e um carro, além de investir no desenvolvimento acaGrPLFR GR ¿OKR *XLOKHUPH )UDQFLVFR TXH YDL VH IRUPDU
QDIDFXOGDGHGH'LUHLWRHPDJRVWR
Quase duas décadas depois, Antônio exerce uma funomR HVWUDWpJLFD H FKHLD GH GHVD¿RV GLiULRV VXSHUDGRV D
FDGDSURFHGLPHQWREHPVXFHGLGR³2PDLRUHVWtPXORSDUD
desempenhar meu trabalho é conduzir todas as responsaELOLGDGHVDPLPDWULEXtGDVGDPHOKRUPDQHLUDSRVVtYHO
É preciso lidar também com a gestão de pessoas e as
UHODo}HV HQWUH FRODERUDGRUHV WHUFHLUL]DGRV H FOLHQWHV
$SHVDUGRVGHVD¿RVFRQVWDQWHVWHPRVXPH[FHOHQWHDPELHQWH GH WUDEDOKR H FRQYtYLR´ FRQWRX $QW{QLR VREUH D
KDUPRQLDQD¿OLDO
)LQDOL]DQGR$QW{QLRGHVFUHYHXVXDUHODomRFRPD&RPSDQKLDHVHXVSODQRV³7UDEDOKDUQD%UDVSUHVVpSRUVLVy
XPDJUDQGHPRWLYDomR6HIRUGDYRQWDGHGH 'HXVTXHUR
GHGLFDUPDLVDQRVGHWUDEDOKRj&RPSDQKLDPHDSRVHQWDU
HFRQWLQXDUQRTXDGURGHFRODERUDGRUHV´FRQFOXLX

ranquilo e comprometido com seu trabalho,
(GHQLOVRQ6HEDVWLmRGRV6DQWRV(QFDUUHJDGR2SHUDFLRQDOGD¿OLDOGH*XDUDSXDYD 35 SDVVRXDLQWHJUDURTXDGURGHFRODERUDGRUHVGD%UDVSUHVVHP
1DTXHOH DQR (GHQLOVRQ LQJUHVVRX QD &RPSDQKLD FRPR
&RQIHUHQWHGH&DUJDVIXQomRTXHH[HUFHXDWpTXDQGRIRLSURPRYLGRD(QFDUUHJDGR2SHUDFLRQDO
³2TXHPDLVJRVWRGRPHXFDUJRDWXDOpRGHVD¿RURtineiro de colaborar com o bom andamento da operação,
SRLVLVVRPHPRWLYDDFDGDGLD$RSRUWXQLGDGHGHWUDEDlhar em uma empresa do porte da Braspress, que tem hisWyULFRHpUHVSHLWDGDSHORPHUFDGRMiXPIDWRUYHUGDGHLUDPHQWHPRWLYDGRU$OpPGLVVRPLQKDYLGDPXGRXSDUD
melhor nesse período porque pude proporcionar bem-esWDU H VHJXUDQoD D PLQKD IDPtOLD FRP R ¿QDQFLDPHQWR GH
XPDFDVD´IDORX(GHQLOVRQ
Uma operação tão dinâmica como a da Braspress exiJH FRODERUDGRUHV FRPSURPHWLGRV HP PDLV GH XP WXUQR
(GHQLOVRQpXPGRVPXLWRVFRODERUDGRUHV%UDVLODIRUDTXH
mantêm o dinamismo operacional em pleno funcionaPHQWRQRSHUtRGRQRWXUQR6HXGLDFRPHoDTXDQGRPXLWRV Mi UHSRXVDP H DSURYHLWDP R GHVFDQVR FRP D IDPtOLD
7UDEDOKDGRUGDPDGUXJDGD(GHQLOVRQVDLGD¿OLDOHYROWD
SDUDFDVDTXDQGRRGLDGDPDLRULDGDVSHVVRDVHVWiDSHQDV
FRPHoDQGR

(OHDSURYHLWRXSDUDFRQWDUXPSRXFRVREUHDVXDURWLQD
³e XP GLD D GLD GH PXLWRV DID]HUHV &KHJR j ¿OLDO jV K H
começo meu trabalho, que consiste em dar baixa de viagem;
checar a operação de importação e exportação; fechar e lacrar
veículos de transferência; cuidar da roteirização; supervisionar o carregamento de veículos de entrega e solucionar rapidamente qualquer pendência que possa surgir durante o turQRTXHVHHQFHUUDjVK´FRQWRXR(QFDUUHJDGR2SHUDFLRQDO
+i  DQRV QD &RPSDQKLD (GHQLOVRQ FXOWLYRX H HVWDbeleceu um bom relacionamento com os demais colaboUDGRUHVGXUDQWHHVVHSHUtRGR(PUHODomRDRDPELHQWHHR
FRQYtYLRHOH D¿UPRX ³0HVPR FRP D DJLOLGDGH TXH QRVVR
WUDEDOKRH[LJHRDPELHQWHQD¿OLDOpPXLWRWUDQTXLOR3DVsamos mais tempo no trabalho do que nas nossas casas,
FRPQRVVDVIDPtOLDV3RULVVRSUHFLVDPRVHVWDUHPVLQWRQLD
FRPRVFROHJDVGHWUDEDOKR´
A vida também reserva momentos especiais ao lado de
SHVVRDVLPSRUWDQWHVGRFRQYtYLRIDPLOLDU3RUHVVHPRWLYR
(GHQLOVRQDSURYHLWDRWHPSROLYUHSDUDHVWDUFRPDHVSRVD
$GHUOLHR¿OKR(GQLOVRQ DQRV 3DUDHOHQDGDpPDLV
LPSRUWDQWHGRTXHPDQWHUDIDPtOLDXQLGD8PDFXULRVLGDGH UHYHODGD SRU HOH D IDPtOLD 6DQWRV DSUHFLD XPD ERD
SHVFDULDDRV¿QDLVGHVHPDQD³6RPRVXPDIDPtOLDPXLWR
unida, e sonho com um futuro de muita saúde e prosperiGDGHSDUDWRGRV´¿QDOL]RX

Edenilson Sebastião dos Santos, Encarregado Operacional da filial de Guarapuava (PR), ingressou na Companhia em 2007

BRASPRESS NEWS

93

IMPORTANTE

BRASPRESS REALIZA 2°. SIPAT

Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho

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

O evento de abertura contou com a presença de 120 colaboradores

Urubatan Helou, Diretor Presidente, abriu a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT), em 18 de fevereiro passado

E

ntre os dias 18 e 22 de fevereiro
passado, a Braspress realizou a
2.ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT)
no Planeta Azul, em Guarulhos (SP),
com uma série de atividades: palestras; Ilhas de Saúde com medição
de batimentos cardíacos, aferição de
pressão arterial e saturação do sangue,
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teste de glicemia e exame oftalmológico; exercícios físicos, como pilates,
circuito funcional, yoga, e intervenção
artística com show de mágica.
A abertura da 2.ª SIPAT foi realizada por Urubatan Helou, Diretor
Presidente, que falou sobre a iniciativa para uma plateia de 120 colaboradores: “Estamos fazendo a 2.ª SIPAT

aqui, no Planeta Azul, consagrada
através de uma série de ações que a
nossa Companhia tomou para minimizar os efeitos negativos da nossa
atividade e diminuir os índices de acidentes dentro da Empresa”, declarou.
Entre a 1.ª e a 2.ª SIPAT, a Companhia registrou queda do número de
acidentes. Foi o próprio Diretor Presi-

dente quem anunciou essa conquista:
“Nesta 2.ª SIPAT estamos comemorando a redução de 58% no índice de
acidentes na nossa Companhia. Nós
realizamos isso; cada um de nós, com
o seu trabalho e o uso correto dos
equipamentos, seguindo as regras de
segurança.
Se cada um de nós não tiver consciência de que a redução dos índices
de acidentes impacta a nossa vida e
das nossas famílias, de nada adianta a
iniciativa de realizar a SIPAT. Temos
feito o que é preciso; senão, não estaríamos comemorando 58% de redução nos acidentes de 2018 para 2019”,
anunciou Urubatan Helou.
Em seguida, Sarita Magnan
Antônio, Supervisora do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT),
falou sobre as principais causas de
acidentes de trabalho: “O que provoca
um acidente de trabalho é um ato inseguro ou uma condição insegura. Um
ato inseguro é toda forma incorreta de
se trabalhar, desrespeitando as regras
de segurança, o que leva a acidentes e/
ou ferimentos.
A condição insegura é aquela em
que o trabalhador está submetido a
um alto risco de acidente sem ser causado por sua culpa, incompetência ou
falta de conhecimento. Maquinário
antigo, instalações elétricas expostas
e equipamentos de segurança fora do
prazo de validade são exemplos de
condições inseguras”, explicou.
Além da SIPAT, a Braspress conta
com parceiros importantes na preven-

ção de acidentes, tais como a Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes
(CIPA) e a Brigada de Incêndio,
em consonância com as Normas
Regulamentadoras da Secretaria do
Trabalho do Ministério da Economia.
O objetivo, segundo Sarita Magnan
Antônio, “é promover conhecimento
prático e conscientização dos colaboradores sobre a prevenção de acidentes,
saúde, segurança no local de trabalho
e aumento da qualidade de vida”, concluiu a Supervisora do SESMT.
As palestras durante a SIPAT tiveram a saúde como tema central. Cada
apresentação se aprofundou em uma
iUHDHVSHFt¿FD1DRFDVLmRGDDEHUWXra, em 18 de fevereiro passado, a Psicóloga Renata Vicente ministrou uma
palestra motivacional com foco no desenvolvimento pessoal.
Em 19 de fevereiro, a Nutricionista
Simone Tobo falou sobre alimentação
saudável e os aspectos nutricionais

relacionados a doenças silenciosas,
como a hipertensão e o diabetes.
Seguindo o cronograma, em 20 de
fevereiro Gisele Cristine Vieira, Assistente de Serviço Social da Braspress,
proferiu uma palestra sobre saúde
PHQWDOHRVUHÀH[RVGDVGRHQoDVPHQtais e psicossomáticas no desempenho
do trabalhador.
A programação ainda teve espaço para uma palestra sobre saúde do
sono com Monique Barossi, Psicóloga
da Braspress, que deu ênfase à rotina
noturna da grande maioria dos Motoristas, em 21 de fevereiro passado.
As atividades nas Ilhas de Saúde
aconteceram entre os dias 18 e 21 de
fevereiro passado nas áreas de conYLYrQFLD GD 0DWUL] H GD ¿OLDO GH 6mR
Paulo (SP). Os colaboradores passaram por medição de batimentos
cardíacos, aferição de pressão arterial
e saturação do sangue, teste de
glicemia e exame oftalmológico com
equipe especializada.
Incentivando a prática de exercícios físicos, a SIPAT também ofereceu
aulas de pilates e yoga, para o equilíbrio entre corpo e mente, além de um
circuito funcional com Aline Karen,
Fisioterapeuta da Braspress, e show
de mágica no encerramento. As atividades tiveram lugar no auditório da
Matriz, nas áreas de convivência, no
0HPRULDO %UDVSUHVV H WDPEpP QD ¿lial de São Paulo (SP).

Simone Tobo, Nutricionista, falou sobre alimentação saudável
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CARTAS

1977 - 2019

Caro amigo Urubatan,
Me senti muito privilegiado por ser o entrevistado das
Páginas Amarelas da sua revista. Aparecer nessas páginas
me motiva muito, e a convivência com os líderes do TRC
(Transporte Rodoviário de Cargas) do Brasil está sendo a
minha melhor escola.
Parabéns pela sua liderança brilhante e inspiradora - não
apenas na Braspress, mas para todos nós, do TRC do Brasil!
Sérgio Pedrosa,
Presidente da FETCEMG (Federação das Empresas
de Transportes de Carga de Minas Gerais)
Belo Horizonte (MG)

Olá Sr. Urubatan,
Sou grata pela oportunidade de ter sido recebida com
carinho e atenção de todos.
Se eu já tinha admiração pelo empreendedor, hoje me
causou admiração conhecer o gesto da pessoa Urubatan
Helou com seus colaboradores.
Obrigada por me mostrar que, com sabedoria, competência e muito suor, é possível vencer toda e qualquer barreira.
Foi especial entrevistá-lo e ouvir peculiaridades da sua
história.
Até breve,
Maria Alice Guedes,
Portal Logística Brasil,
São Paulo (SP)

Bom dia, Sr. Urubatan,
Para mim foi um enorme prazer revê-lo, e oxalá esse
momento possa se repetir.
'HVHMRTXHHVWD3iVFRDVHMDVLJQL¿FDWLYDHHVSHFLDO

Sr. Urubatan,
Gostaria de agradecer a atenção concedida a nosso grupo da COMJOVEM (Comissão de Jovens Empresários e
Executivos) - Região Sul de Santa Catarina e pela presença
de toda a sua equipe e principalmente da Direção.
Ficamos impressionados. Realmente é o potencial humano o grande diferencial dos negócios de sucesso.
Guardarei a revista e sua carta com carinho.
Muito obrigado.
Fernando Rabello Natal,
Gerente Adm. da Natal Transportes,
Criciúma (SP)

Prezado Sr. Ibraim,
Boa tarde, tudo bem?
A equipe do Núcleo de Empregabilidade do Centro Universitário Cidade Verde gostaria de agradecer sua participação e dedicação na III Feira de Empregabilidade.
Obrigado por acreditarem e nos apoiarem na realização
do evento!
Esperamos contar com vocês na próxima edição.
Atenciosamente,
Aline Guidi dos Santos,
Auxiliar Administrativa do Centro
Universitário Cidade Verde,

Isaías, boa tarde!
Agradecemos por todo suporte e realização do evento.
Foi muito organizado.
Muito obrigado.
Atenciosamente,
Maria Luisa Belo,

Portal Logística Brasil,
São Paulo (SP)

Bom dia, Sr. Urubatan
1HVWH 'LD ,QWHUQDFLRQDO GD 0XOKHU ¿TXHL PXLWR IHOL]
e lisonjeada com a homenagem que recebi. Venho através
deste e-mail agradecer o senhor por manter a Braspress nos
dando a chance de sermos sempre melhores do que ontem,
por nos manter empregados e nos motivar a cada dia. MuiWRREULJDGDSRUHVWDFKDQFHGHFUHVFLPHQWRSUR¿VVLRQDO
Atenciosamente,

Caro Urubatan, Luiz e todos da família Braspress,
Foi um prazer estar com vocês ontem.
Gostaria de agradecê-los pela recepção e dizer que estamos bastante empolgados com o início da parceria com vocês.
Parabéns por construir uma companhia fascinante, modelo de empreendedorismo!
Muito obrigado!
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QUALIDADE

Frota

A mais jovem do Brasil

INFRAESTRUTURA SEGURANÇA

Gerenciamento de Riscos

Segurança para as encomendas

Modernas Filiais
Em todo o Brasil

Maringá (PR)

Chefe de Divisão Técnica da Secretaria
GH'HVHQYROYLPHQWR&LHQWt¿FR(FRQ{PLFR
Tecnológico e Inovação (SDCETI),
Prefeitura de Guarulhos,
Guarulhos (SP)

Maria Alice Guedes,



Ariane Scarone,

Maurício Araújo,

Encarregada CPPO (Central de
Prevenção de Perdas Operacionais),
Guarulhos (SP)

Diretor de Operações
da INGRAM MICRO,
Barueri (SP)

Tracking

Maior tecnologia embarcada

Tecnologia
Conectividade Integrada

LÍDER NO
MERCADO DE
ENCOMENDAS
EM TODO O
PAÍS!
www.braspress.com

CARTAS
Meu Presidente,
Quero lhe agradecer bastante a cordial e gentil recepção com a qual fomos brindados hoje no Planeta Azul.
Gostaria que soubesse do imenso respeito e da enorPHDGPLUDomRTXHQXWURSHORtQFOLWRDPLJRHSRUVHX¿OKR
Tayguara! Vocês dois fazem parte de um núcleo raro de
pessoas, pois, além de extremamente competentes, são
muito cultos e cordiais!
Gostaria de encerrar parabenizando-os pelo site magQt¿FR SHGLQGROKHV VH SRVVtYHO TXH DFHLWHP R FRQYLWH
para um jantar conosco no dia 30 de abril, tendo como
palestrante o Eduardo Lyra.
Cesar Meireles,
Presidente da Associação Brasileira
de Operadores Logísticos (ABOL),
São Paulo (SP)

Caros Urubatan Helou, Milton Petri, Tayguara
Helou, Juliana Petri, Luiz Carlos Lopes e demais
amigos da Braspress, boa noite!
Peço que recebam o meu mais verdadeiro e honesto
abraço de gratidão por terem nos recebido na casa de vocês,
no Planeta Azul, com a gentileza e a generosidade dignas de
pessoas honradas e diferenciadas.
Todos nós da Associação Brasileira de Operadores
Logísticos (ABOL) somos gratos e reconhecidos.
1RQRVVRVLWH¿]HPRVXPPRGHVWRUHJLVWURGHDJUDGHFLPHQWR¿FDQGROKHVGHYHGRUHVGHDPL]DGHDIHWRHUHVSHLWR
sempre.
Grande abraço e uma especial semana.
Cesar Meireles,
Presidente da Associação Brasileira
de Operadores Logísticos (ABOL),
São Paulo (SP)

Caro Urubatan, boa noite!
Quero transmitir a você a grande satisfação que tive ao
visitar sua empresa na unidade de Guarulhos, na última
sexta-feira.
Além de ser muito bem recebido por todos - do porteiro ao presidente da empresa - e participar de um excelente evento, com almoço incluso, tive a oportunidade
de ver o resultado de seu esforço, dedicação e arrojo. De
fato, você e equipe construíram uma empresa de primeiro mundo: moderna, tecnologicamente avançada e que,
acima de tudo, coloca o ser humano em primeiro lugar.
São poucas as empresas - no Brasil e no mundo - que
conseguem manter, simultaneamente, investimentos em
tecnologia, estrutura/desenvolvimento e programas de
estímulo e parceria com empregados, diretos ou indiretos, e fornecedores.
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Parabéns a você e toda a equipe. Vocês são exemplos
de que o Brasil pode dar certo.
Um grande abraço
Paulo Roberto Guedes,
Conselheiro Consultivo da Associação Brasileira
de Operadores Logísticos (ABOL),
São Paulo (SP)

Oi, Diego,
Não posso deixar de agradecer a você e toda a sua equipe o carinho e o empenho prestado a todos os que estiveram
no curso Super Supervisores.
Estou na Braspress há 13 anos, e essa iniciativa inovadora está mudando o conceito de muitas pessoas.
Em seu discurso, o Sr. Giuseppe nos agradeceu por
“emprestarmos” os nossos sábados para esse projeto, mas
a gratidão é nossa.
O curso foi fantástico; nos ajudou a pensar melhor antes
de qualquer tomada de decisão, e, além do conhecimento
adquirido, a possibilidade de interagir com outros supervisores foi ímpar.
Nesta minha trajetória na Empresa, tive a felicidade de
contar com pessoas incríveis me guiando e me ajudando a
caminhar até aqui.
+RMHDJUDGHoRDYRFrHDRVSUR¿VVLRQDLVGDVXDHTXLSH
que, com ética e conhecimento, nos ajudaram a caminhar
rumo ao sucesso.
0{QLFD$OYHV
Supervisora Nacional Adm. de Vendas,
Guarulhos (SP)

Olá, Denise! Boa tarde!
Nós, do Grupo IMAM, recebemos a revista da Braspress
H¿FDPRVOLVRQMHDGRVFRPDGLYXOJDomRGDQRVVDYLVLWDWpFnica às instalações de vocês, em agosto do ano passado.
Muito obrigada pelo prestígio.
Atenciosamente,
Mariana Moura Picolo,
Coordenadora de Projetos da
IMAM Logística,
São Paulo (SP)

Denise, que grande notícia!
Nossa gratidão ao Sr. Urubatan e a todos os amigos da
Braspress por mais este ato solidário. São gestos como este,
que permitem que consigamos transformar a vida de mais
de 75 mil pessoas no Sertão Nordestino.
Muito obrigado.
Forte abraço.
Fernando Sanches, Geração de Recursos,
ONG Amigos do Bem,
São Paulo (SP)
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ACRE
Rio Branco .............................. (11) 2188-9000
ALAGOAS
Maceió ..................................... (82) 4009- 9300
AMAPÁ
Macapá .................................... (11) 2188-9000
AMAZONAS
Manaus .................................... (92) 2125-2700
BAHIA
Barreiras .................................. (77) 3614-9400
Feira de Santana .................... (75) 3603-1350
Itabuna ..................................... (73) 3612-2973
Salvador .................................. (71) 3291-6700
Vitória da Conquista .............. (77) 3420-6000
CEARÁ
Fortaleza ................................. (85) 3499-6300
Juazeiro do Norte ................... (88) 3532-7300
DISTRITO FEDERAL
Brasília ..................................... (61) 3403-5900
ESPÍRITO SANTO
Cachoeiro do Itapemirim ....... (28) 3037-7000
Colatina ................................... (27) 3722-9300
Vitória ...................................... (27) 3298-2200
GOIÁS
Goiânia .................................... (62) 4005-9400
Porangatu ................................ (62) 3363-9200
Rio Verde ................................ (64) 2101-2400
MARANHÃO
Imperatriz ................................ (99) 2101-5500
São Luís .................................. (98) 2106-6700
MATO GROSSO
Cuiabá ..................................... (65) 2121-5500
Rondonópolis .......................... (66) 3421-0029
MATO GROSSO DO SUL
Campo Grande ....................... (67) 2107-6100
Três Lagoas ............................ (67) 3509-5900
MINAS GERAIS
Contagem .... (31) 3359-4200/(31) 2129-0450

Divinópolis ............................... (37) 2101-1800
Governador Valadares .......... (33) 2101-7100
Ipatinga .................................... (31) 2109-3100
Juiz de Fora ............................ (32) 3690-9900
Montes Claros ........................ (38) 2101- 4100
Paracatu .................................. (38) 3311-4300
Patos de Minas ....................... (34) 2106-8200
Pouso Alegre .......................... (35) 3429-5500
Uberaba ................................... (34) 2104-7400
Uberlândia ............................... (34) 2101-7100
Varginha .................................. (35) 2105-6000
PARÁ
Belém ....................................... (91) 3214-4450
Marabá .................................... (94) 2101-6130
PARAÍBA
Campina Grande .................... (83) 3332-1500
João Pessoa ........................... (83) 2107-5800
PARANÁ
Cascavel .................................. (45) 2101-8400
Curitiba .................................... (41) 3239-8200
Guarapuava ............................ (42) 3303-1500
Londrina .................................. (43) 3373-6300
Maringá ................................... (44) 2101-0700
Pato Branco ........................... (46) 2101-9000
Ponta Grossa ......................... (42) 2101-2000
Umuarama .............................. (44) 3361-4300

Novo Hamburgo .................... (51) 2123-6100
Passo Fundo .......................... (54) 3317-5300
Pelotas .................................... (53) 2123-3300
Porto Alegre ........................... (51) 2104-3000
Santa Cruz do Sul ............... (51) 3713-7250
Santa Maria ........................... (55) 2101-5100
Santo Ângelo .......................... (55) 3201-4000
Uruguaiana ............................. (55) 3414-5100
RONDÔNIA
Porto Velho ............................. (11) 2188-9000
RORAIMA
Boa Vista ................................ (11) 2188-9000
SANTA CATARINA
Blumenau ................................ (47) 3144-9300
Chapecó .................................. (49) 3319-8700
Criciúma .................................. (48) 2101-8200
Florianópolis ........................... (48) 2106-4600
Itajaí ......................................... (47) 2103-6330
Jaraguá do Sul ...................... (47) 3274-5700
Joinville .................................... (47) 2101-3700
Rio do Sul ................................ (47) 3531-0600

RIO DE JANEIRO
Campos dos Goytacazes ...... (22) 2101-2200
Macaé ...................................... (22) 2757-6100
Nova Friburgo ........................ (22) 2524-1000
Resende .................................. (24) 3354-9350
Rio de Janeiro ......................... (21) 3668-3500

SÃO PAULO
Araçatuba ................................ (18) 2103-4777
Araraquara .............................. (16) 3311-7309
Barueri-CAOB ........................ (11) 4197-9150
Bauru ....................................... (14) 3321-5800
Campinas .......(19) 3721-2600/(19) 2115-0100
Cantareira-CAOB .................. (11) 3312-5100
Franca ..................................... (16) 3111-8000
Piracicaba ............................... (19) 3301-6700
Presidente Prudente .............. (18) 3918-4000
Ribeirão Preto ....................... (16) 2111-1700
Santo Amaro-CAOB .............. (11) 5525-6200
Santos .................................... (13) 3131-2500
São José do Rio Preto .......... (17) 2139-6300
São José dos Campos .......... (12) 2136-9400
São Paulo-(Guarulhos) ......... (11) 2188-9000
Sorocaba ................................. (15) 3228-9000
Matriz-SP ................................ (11) 3429-3333
Terminal Fernão Dias ............ (11) 2188-9000

RIO GRANDE DO NORTE
Natal ........................................ (84) 4005-4600

SERGIPE
Aracaju .................................... (79) 3251-9000

RIO GRANDE DO SUL
Caxias do Sul .......................... (54) 3204-3600

TOCANTINS
Palmas ..................................... (63) 2111-6300

PERNAMBUCO
Caruaru ................................... (81) 3046-0100
Petrolina .................................. (87) 2101-9700
Recife ...................................... (81) 2119-9200
PIAUÍ
Teresina ................................... (86) 3217-1550

A sua transportadora de encomendas
em todo o Brasil
Matriz: (11) 3429-3333

Comercial São Paulo: (11) 2188-9000

Rodovia Presidente Dutra, km 217.8
Cep: 07180-903 | Guarulhos | São Paulo - SP

www.braspress.com

