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ENTREGA
DIGITAL
CHEGA PARA AGILIZAR OPERAÇÕES

BRASPRESS É
TETRACAMPEÃ

DO TOP DO TRANSPORTE

SERVIÇO DE ENCOMENDAS RODOAÉREA

Encomendas Urgentes

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

EDITORIAL

M

ais que uma transportadora, somos uma empresa
digital e operamos várias plataformas de serviços.
Assim como um ente tecnológico, nos obrigamos
a permanentes reinvestimentos e atualizações.
Por isso, já iniciamos as operações com o novo modelo
de comprovante de entrega digital, garantindo a segurança
da informação e a redução de custos, já que o documento
não será mais impresso em papel.
A medida traz benefícios não somente às operações
da Braspress, mas ao setor do Transporte Rodoviário de
Cargas, sendo as informações disponibilizadas em tempo
real com a integração digital, a transparência do documenWR¿VFDOHRFRPEDWHjEXURFUDFLD
Para a nossa alegria, a ideia foi sugerida em 2016 no
Encontro Nacional dos Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais (ENCAT) pelo atual presidente
do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de
São Paulo e Região (SETCESP), Tayguara Helou, também
Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios em nossa
2UJDQL]DomR±HSRUDFDVRPHX¿OKR
Após muitas reuniões com órgãos reguladores, a reiYLQGLFDomR IRL UHJXODPHQWDGD SHOR &RQVHOKR 1DFLRQDO GH
Política Fazendária (CONFAZ) em publicação no Diário
2¿FLDOGD8QLmRGRGLDGHMXOKRSDVVDGR
Assim, os comprovantes de entrega podem ser usados
GR PHVPR PRGR TXH RV RXWURV GRFXPHQWRV ¿VFDLV HOHWU{QLFRVFRPRDQRWD¿VFDOHRPDQLIHVWR3DUDLVVREDVta a captura eletrônica dos dados do recebedor, incluindo
GDWDKRUiULRORFDOL]DomRHDVVLQDWXUD
Temos muito ainda a comemorar: a Braspress é tetracampeã no Top do Transporte na categoria Preferência
Nacional. A iniciativa das revistas Frota & Cia. e Logweb
PRVWURXPDLVXPDYH]TXHQRVVRWUDEDOKRHHVIRUoRIRUDP
UHFRQKHFLGRVSHORPHUFDGRSRLVSHODTXDUWDYH]±HWHUceira consecutiva – a Organização conquista o prêmio na
mais disputada categoria.
Na verdade, estamos duplamente satisfeitos, já que o
7RS GR 7UDQVSRUWH WDPEpP FHUWL¿FRX D$HURSUHVV QRVVD
'LYLVmR5RGRDpUHDFRPRDPHOKRUHPSUHVDGRVHWRU

$ %UDVSUHVV WDPEpP IRL UHFRQKHFLGD FRP R SUrPLR
0HOKRUHV±7RSHPGHRXWXEURSDVVDGRRIHUHFLGR jV HPSUHVDV HPSUHViULRV H SUR¿VVLRQDLV OLEHUDLV
GH 8EHUOkQGLD PLQKD WHUUD QDWDO SRU LQLFLDWLYD GDV PDLV
importantes entidades da cidade, entre elas, a Associação
&RPHUFLDOH,QGXVWULDOGH8EHUOkQGLD $&,8% &kPDUDGH
'LULJHQWHV/RMLVWDVGH8EHUOkQGLD &'/ )HGHUDomRGDV,Qdústrias do Estado de Minas Gerais – Regional Vale do PaUDQDtED ),(0* 2UGHPGRV$GYRJDGRVGR%UDVLO 2$% 
6LQGLFDWR5XUDOGH8EHUOkQGLD 658 H6RFLHGDGH0pGLFD
GH8EHUOkQGLD 608 
7DPEpPHVWRXPXLWRRUJXOKRVRSHODKRPHQDJHPTXH
recebi da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
SRULQGLFDomRGR'HSXWDGR(VWDGXDO&RURQHO7HOKDGDFRP
D0HGDOKDGD&RQVWLWXLomRHPGHMXOKRSDVVDGR(SRU
ter participado da FENATRAN, bem como por ter contado
PLQKDH[SHULrQFLDVREUHDLPDJHPGR0RWRULVWDSHUDQWHD
sociedade, no encerramento do Encontro Internacional de
Empresários do Transporte de Cargas.
Nossa gente continua merecendo toda a atenção, esSHFLDOPHQWHQRVVRV0RWRULVWDVRVSULQFLSDLVSUR¿VVLRQDLV
GD2UJDQL]DomRTXHIRUDPKRPHQDJHDGRVQR'LDGR0RWRULVWDFRPHPRUDGRHPGHMXOKRSDVVDGRHQRQRVVR
HQFRQWURHPGHMXOKRSDVVDGRTXDQGRGLYXOJDPRVRV
QRPHV GRV  SUR¿VVLRQDLV UDQTXHDGRV QR VHJXQGR WULmestre do ano, em presença de suas famílias.
Na ocasião, também mostramos aos familiares desses
SUR¿VVLRQDLVFRPRpLPSRUWDQWHTXHRV0RWRULVWDVWHQKDP
um ótimo sono para poderem descansar e ter saúde para
enfrentar a rotina das estradas, dentro do terceiro ano consecutivo do Programa do Sono.
0HX DPLJR H FRPSDQKHLUR$IUkQLR .LHOLQJ SUHVLGHQWH
da Federação das Empresas de Logística e de Transporte
GH&DUJDVQR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO )(75$168/ 
é nosso entrevistado nas Páginas Amarelas, mostrando
sua trajetória de sucesso nas entidades do setor.
Outros assuntos desta edição também merecem destaque: nossos investimentos na ampliação e renovação da
IURWD QRVVDV Do}HV GH 5HVSRQVDELOLGDGH 6RFLDO FRPR D
GRDomRGHFDGHLUDVGHURGDVHFDGHLUDVGHEDQKR
para o Hospital Militar de São Paulo), transportes solidários
SDUDYiULDVHQWLGDGHVHFRODERUDomRQD&DPSDQKDGR$JDVDOKREHPFRPRQRVVRDSRLRDR*UXSRGH7HDWUR3URIHVsor Coimbra com recursos da Lei de Incentivo à Cultura de
Minas Gerais. Destaque também para o Coronel Antônio
Marin, campeão pan-americano, sul-americano e brasileiro
GH-XG{HR0DUFHOLQKRFRPRpPDLVFRQKHFLGR3DUDTXHdista e Motorista.
Boa leitura!

Urubatan Helou
Diretor Presidente do Grupo H&P
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AFRÂNIO ROGÉRIO KIELING:
amor ao trabalho e à tecnologia

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

Afrânio Rogério Kieling é Presidente da FETRANSUL (Federação das Empresas de Logística e de Transporte de Cargas no Estado do Rio Grande do Sul)

A

frânio Rogério Kieling chega à sede da Federação
das Empresas de Logística e de Transporte de Cargas no Estado do Rio Grande do Sul (FETRANSUL)
de mochila, boné, jeans e camiseta. Cumprimenta os funcionários, pede um café e, sempre alegre, começa a falar sobre
sua vida, atividades empresariais, o convívio com as lideranças do setor e com os funcionários. Cada assunto traz
uma história para ilustrar. “A primeira coisa que tu tens que
ID]HUpJRVWDUGRTXHID]HVHVH¿]HUHVFRPDPRUID]HV
bem. Tudo o que eu faço é com amor, e tem dado certo. Me
engajo, me dedico, luto pela classe e dou o melhor de mim.
(XWHQKRDVRUWHGHWHUXPDHTXLSHSUR¿VVLRQDOPXLWRGHGLcada”. Sua empresa, a Itaipu, já tem 40 anos, e ele, desde o
começo, se dedica à atividade sindical.
BRASPRESS NEWS - Conte como o senhor chegou à
Presidência da FETRANSUL.
AFRÂNIO KIELING - Quero começar por meu ingresso
na atividade de transportes. Meu primeiro emprego foi na
Auto Viação São Cristóvão, que transportava passageiros
e encomendas entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
No caminho eu passava em frente a este sindicato – lembrei isso no meu discurso de posse na Presidência da
FETRANSUL no ano passado. Quando saí da São
Cristóvão, fui a São Paulo para abrir uma empresa para
mim. São Paulo, a cidade das oportunidades! Abri a Itaipu em 1979 no bairro do Canindé, na região central, com
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apenas um telefone e um colchão no chão. Eu não poderia
imaginar que a empresa sobreviveria até hoje.
BRASPRESS NEWS - E na atividade sindical? Como
o senhor começou?
AFRÂNIO KIELING - Quando mudei a empresa para
o Terminal Fernão Dias, passei a participar do Sindicato
das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e
Região (SETCESP), onde cheguei a ser Vice-Presidente
de Comissão. Depois voltei a Porto Alegre, porque a mãe
GRV PHXV ¿OKRV IDOHFHX $TXL RV GHVORFDPHQWRV HUDP
PDLV UiSLGRV H HX SRGLD DOPRoDU HP FDVD H ¿FDU SHUWR
GRV¿OKRVTXHHUDPPXLWRSHTXHQRV(QWUHLQR6LQGLFDWRGDV
Empresas de Transportes de Cargas e Logística do Rio Grande do Sul (SETCERGS) como membro da Diretoria, depois fui
Vice-Presidente e Presidente por dois mandatos. Em 2018,
fui eleito para presidir a Federação até 2020. Nosso estatuto permite me reeleger para um segundo mandato, e é o
que eu pretendo cumprir.
BRASPRESS NEWS - O senhor trouxe a empresa
para Porto Alegre?
AFRÂNIO KIELING - Não, continuou em São Paulo,
para onde ainda viajo com frequência. Hoje a empresa
ganhou um apêndice RႇVKRUH TXH VH GHGLFD H[FOXVLYDmente à logística das plataformas de petróleo com equipamentos para manutenção em Pernambuco, no Rio de

no mundo inteiro se chama Software as a Service (SaaS),
em que os serviços de software são armazenados na nuvem. Eu invisto em computadores, softwares, treinamento
e pessoal 24 horas por dia, para monitoramento, manutenção e assistência.
BRASPRESS NEWS - A tecnologia sempre despertou
interesse no senhor?

Kieling investe há 40 anos no Transporte Rodoviário de Cargas (TRC)

Janeiro (em Macaé) e no Rio Grande do Sul. Aqui comecei
a administrar a Associação dos Proprietários e Usuários
do Porto Seco Logística & Transportes, condomínio empresarial de Porto Alegre. Assumi como Diretor Tesoureiro por um mandato e depois fui Presidente por mais dois.
O Porto Seco tem cerca de 40 empresas, além de outras
nas vizinhanças, somando umas 80. Nessa área estão as
SULQFLSDLVHPSUHVDVGHQtYHOQDFLRQDOHQWUHHODVD¿OLDOGD
%UDVSUHVVDPDLRUGHWRGDV$,WDLSX2ႇVKRUHHVWiOiGHVde 1990.
BRASPRESS NEWS - Sua empresa funciona com frota própria?
AFRÂNIO KIELING - Não, nós operamos como transitários, sistema igual ao de Portugal; só gerenciamos
processos e terceirizamos tudo. Antes, para operar em
Pernambuco, a Itaipu mantinha unidade local, com frota
e instalações – tudo nosso. Hoje funciona só por internet
e ainda mantém alguns veículos, mas longe dos 100 caminhões de que dispúnhamos no passado. Na época do
Plano Collor perdemos dinheiro com frota parada e como
transitários. Só temos despesas se tivermos receita.
BRASPRESS NEWS - Além dessa empresa, o senhor
tem outras?
AFRÂNIO KIELING  7HPRV D .RGH[ TXH RSHUD QD
iUHDGHWUDQVSRUWHH[SUHVVRPXOWLPRGDOHID]ORJtVWLFDKRVpitalar; a Stok Armazéns Gerais e a K&D, de solução IoT
,QWHUQHWGDV&RLVDV HWHFQRORJLD)7,' ,GHQWL¿FDomRSRU
Radiofrequência). Nosso maior cliente é a BRF (Sadia e
Perdigão), controlando mais de 18 mil homens nas pausas
WpUPLFDV2VWUDEDOKDGRUHVGHDPELHQWHVGHEDL[DWHPSHratura precisam dar pausa a cada uma hora e 40 minutos.
Nós criamos um sistema de controle de saídas por um chip
colocado no crachá que registra qualquer passagem por
XPDSRUWDHRWHPSRHPTXH¿FDIRUDQR¿QDOJHUDUHODWyrio de cada um. Provamos que o sistema funciona e hoje é
um case de sucesso. A empresa teve ganho de produtividade e redução das ações trabalhistas.
BRASPRESS NEWS - Sua empresa fornece a tecnologia?
AFRÂNIO KIELING - Nós fornecemos um processo que

AFRÂNIO KIELING - Sim, sempre foi marcante na minha trajetória, apesar de eu, como todo mundo, ter dirigido
caminhão. Nossa empresa foi a primeira a instalar rastreador por satélite num caminhão. Quando ninguém falava
em código de barras, eu já estava interessado no assunto.
Em 1995 ganhei um prêmio na Federação das Indústrias
de São Paulo (FIESP) por um sistema de rastreamento de
carga com o uso da internet. Seu Presidente, Mário Amato,
me disse na ocasião que o Brasil só iria para a frente com
ousadias como a minha, pois eu tinha feito o mesmo que
o Bradesco e o Itaú gastando apenas R$ 12 mil, enquanto
cada um dos bancos investiu US$ 500 mil e US$ 600 mil.
Éramos a única microempresa no meio de gigantes.
BRASPRESS NEWS - Qual caminhão o senhor dirigiu?
AFRÂNIO KIELING - Era um 1213, que subia a serra
FRPGL¿FXOGDGH&RPSUHLSDUDDWHQGHUà Nissin, fabricante
de macarrão instantâneo, localizada na zona leste de São
Paulo, e levar a carga até Porto Alegre. No começo, um
caminhoneiro fazia o serviço até eu comprar o primeiro caminhão; depois disso, eu mesmo dirigia. Passados alguns
anos, a fábrica se mudou para Ibiúna (SP), e continuei trabalhando por muitos anos para a Nissin, meu primeiro cliente.
BRASPRESS NEWS - A tecnologia mudou muito desde esses tempos?
AFRÂNIO KIELING - Muito, mas ainda temos problemas com os caminhões parados. Embarcadores reFHEHP D QRWD QmR GHVFDUUHJDP H QyV ¿FDPRV FRP R
prejuízo. Daqui a pouco vão chegar os caminhões autônomos, e não teremos estrutura rodoviária para que
possam rodar. A tecnologia muda muito rápido, e temos
que acompanhar.
BRASPRESS NEWS - Quais as suas metas à frente da
Federação?
AFRÂNIO KIELING - Trabalhar para fortalecer os sindicatos do interior, conhecer suas necessidades e aprender
FRP HOHV 1D SUy[LPD VHPDQD YRX D 8UXJXDLDQD 56  H
em setembro a Livramento-Rivera (Brasil-Uruguai), para
um evento com o superintendente da Agência Nacional
dos Transportes Terrestres (ANTT). A meta da Federação
pLQWHJUDUVHFRPRVVLQGLFDWRVHGDUFRQWLQXLGDGHDRH[FHOHQWHWUDEDOKRGR3DXOR&DOHႈXPDUHIHUrQFLDSDUDWRGRV
nós e com quem tenho trocado muitas ideias. As principais
QHFHVVLGDGHVVmRDVHVWUDGDVFRPTXHL[DVUHIHUHQWHVDRV
pedágios e ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS). A Federação é protagonista para atender aos sindicatos, buscar soluções e fazer a integração
e os contatos com o governo do Estado. Atuamos politicamente também junto ao governo federal, participando dos
fóruns e nos reunindo com a bancada gaúcha para falar de
nossas carências.
BRASPRESS NEWS
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com os autônomos. Não acreditamos numa nova greve e
achamos que não há clima para outra nos moldes da que
ocorreu no ano passado, que teve o apoio da sociedade
como um todo, só que desta vez não conta com o suporte
de ninguém. Tenho viajado ao interior e conversado com
muitos autônomos. A maioria diz a mesma coisa: “Eu quero
trabalhar para pagar meu caminhão e botar comida dentro
de casa”.
BRASPRESS NEWS - Por que a situação chegou a
esse ponto?
AFRÂNIO KIELING  ([LVWH H[FHVVR GH RIHUWD GH FDminhão e a economia não cresce. O governo está acuado, mas Vander Costa, Presidente da Confederação
Nacional do Transporte (CNT), já assegurou que as empresas garantirão o abastecimento se os autônomos pararem.
2QL[/RUHQ]RQLPLQLVWURGD&DVD&LYLOHVWiSUHRFXSDGRH
me chamou para uma conversa. Vou falar para ele não se
preocupar. Se o Produto Interno Bruto (PIB) aumentar um
ou dois pontos, o mercado se equilibra, e assim tanto as
empresas quanto os autônomos vão trabalhar. Está acontecendo essa confusão porque a economia está parada,
e eu acho que as indústrias estão indo na contramão ao
se preocuparem com a distribuição. Devem focar no seu
QHJyFLRHGHL[DUDGLVWULEXLomRSDUDTXHPpGRUDPRHQmR
comprar caminhão para se livrarem da greve.
“Eu tenho esperança de que o Brasil, tendo um governo estável, consiga
superar os entraves”, declarou Afrânio

BRASPRESS NEWS - O senhor pretende seguir a carUHLUDSROtWLFDFRPRR6U3DXOR&DOHႈ"
AFRÂNIO KIELING - 1mRVRX¿OLDGRDQHQKXPSDUWLGR
nem tenho pretensões político-partidárias. Depois da FeGHUDomR¿FRFRPR&RQVHOKHLURGHDOJXPDHQWLGDGHGRVHtor. Eu nunca achei que chegaria a presidir a Federação.
Tenho 68 anos, moro em Porto Alegre, estou sempre em
São Paulo e tenho uma empresa em Portugal de outro
UDPRHPVRFLHGDGHFRPXPLUPmR0HXV¿OKRVQmRHVWmR
no meu negócio: um é psicanalista; outro, advogado tributarista, e o terceiro tem uma consultoria e atua como piloto
de helicóptero.
BRASPRESS NEWS - O senhor está esperançoso com
o novo governo?
AFRÂNIO KIELING - Sinceramente? Sinceramente?
O governo não tem recursos. Nós fazemos nossa parte.
Acompanhamos e lutamos pelas privatizações das rodovias. Estamos lutando para que as concessões tenham
um marco regulatório que determine detalhes do contrato,
como a inclusão dos acostamentos, o que não consta nos
antigos.
BRASPRESS NEWS - Como está o relacionamento
das empresas com o governo e os autônomos?
AFRÂNIO KIELING - A FETRANSUL foi a única federação que participou de todas as audiências públicas, desde
Manaus (AM) até Porto Alegre com um representante em
cada audiência pública da ANTT sobre a tabela de fretes.
Estamos vendo que o governo está um pouco acuado
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BRASPRESS NEWS - O que o senhor está achando
das reformas do governo federal?
AFRÂNIO KIELING0HGHL[HDEULUSDUrQWHVHVDTXLH
dizer que o governo Temer teve uma grande coragem ao
fazer a reforma trabalhista, que foi um grande avanço. Não
defendo o Temer, mas acho que o Brasil deve a ele o grande avanço da legislação trabalhista. Quando se faz uma
mudança, não há resultado imediato; leva um tempo para
surtir efeito.
As reformas são bem-vindas. A da Previdência já foi
aprovada na Câmara e entregue ao Senado. Vamos torcer
para que passe, pois se trata de um grande passo. Depois,
vamos para a reforma tributária. Em seguida, o governo
precisa partir fortemente para as privatizações. Eu tenho
esperança de que o Brasil, tendo um governo estável, com
pessoas nos ministérios por meritocracia, e não políticos,
consiga superar os entraves. Se eu tivesse que começar
um negócio hoje e me oferecessem qualquer lugar do mundo, eu escolheria o Brasil, porque na maioria dos países
95% de toda a infraestrutura já foi feita.
1R%UDVLODLQGDKiPXLWRDVHID]HUPDVGHL[RXGHVHU
interessante aos investidores porque os governos não respeitavam as regras. Como este governo está respeitando
as regras, muito dinheiro de fora vai chegar – e não será
dos BRICS (bancos do Brasil, Rússia, Índia, China, e África
do Sul). Investidores da Alemanha, como a Fraport, que arrematou o Aeroporto Salgado Filho, estão chegando. Não
podemos ter um Supremo Tribunal Federal (STF) desse
jeito; precisamos de instituições mais sérias e respeitadas.
O governo encontrou o Brasil quebrado e está administrando, querendo gerar emprego. O governo está fazendo a
parte dele, e as reformas irão ajudar muito. O governo tem
TXHFXLGDUVRPHQWHGDVHJXUDQoDHGHL[DURUHVWRSDUDD
iniciativa privada.

Fale com um especialista
BRASPRESS NEWS
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EVOLUÇÃO

COMPROVANTE DE
ENTREGA DIGITAL CHEGA À BRASPRESS
para agilizar operações e combater a burocracia
......................................................

coleta

G

raças ao esforço e ao trabalho desempenhado por
Tayguara Helou, Diretor de Desenvolvimento e
Novos Negócios do Grupo Braspress, à frente do
Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São
Paulo e Região (SETCESP), onde atua como Presidente
da maior entidade sindical do Transporte Rodoviário de
Carga (TRC) do País, o setor passa a ser mais digital.
Com a Braspress não poderia ser diferente: a Companhia mostra ao mercado que já é digital, pois iniciou as
operações com o novo modelo de comprovante de entrega, garantindo a segurança da informação num processo
PXLWRPDLVH¿FLHQWH
Segundo Tayguara Helou, esse projeto foi iniciado há
quatro anos, em seu primeiro mandato à frente da entidade, quando fez essa sugestão no Encontro Nacional dos
Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais
(ENCAT), departamento responsável pela documentação
eletrônica, junto à Secretaria da Fazenda e a Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), órgãos do governo federal que cuidam desses assuntos em todo o Brasil.
“Felizmente, neste ano o ENCAT acatou a nossa ideia.
&RPR R SURFHVVR WHP YDOLGDGH ¿VFDO H MXUtGLFD JDUDQWH
segurança e facilidade para todos os envolvidos na cadeia logística.
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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

Para se ter uma noção do tamanho dessa burocracia,
sempre tivemos de guardar os comprovantes de entregas das encomendas transportadas. Por isso, temos hoje
arquivados na Braspress cerca de 56 milhões de comprovantes de entregas, conforme exigência da legislação.
Um trabalho assim envolve centenas de pessoas que
atuam na logística reversa em nossa Companhia em
todo o Brasil - uma grande equipe para escanear esses
documentos e cerca de 700 m² de arquivos, porque so-

mos obrigados a mantê-los por cinco anos’’, explicou o
'LUHWRU 7D\JXDUD TXH HVWi VDWLVIHLWR FRP R ¿QDO GHVVD
burocracia.
Ele também acrescentou que a mudança agilizará as
RSHUDo}HVGHWUDQVSRUWH³2SURFHVVR¿FDUiPDLVHQ[Xto, ágil e ainda com informações exatas, pois os dados
serão digitados on-line no momento da entrega. Assim,
não dependeremos mais da interpretação da escrita de
quem recebeu”, considerou.

³2SURFHVVR¿FDUiPDLVHQ[XWRiJLOHDLQGDFRPLQIRUPDo}HVH[DWDV´IDORX7D\JXDUD+HORX
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Prática agilizada

2QRYRVLVWHPDGLPLQXLDEXURFUDFLDHUHGX]DXWLOL]DomRHRFRQVXPRGHSDSHOQDFDGHLDORJtVWLFD

Embarcados na onda “e-letrônica”, esbarramos em
contradições e formalidades, contrapondo exigências na
cadeia de transportes, pois, apesar de estarem incluídos
no processo, com a documentação que transita de um ponWRDRXWURH[LJHVHSDUDDSUHVHQWDomR¿VFDOHWDPEpPR
destinatário, quando da efetivação da entrega. Muito embora sejam eletrônicas, precisam estar impressas em sua
totalidade. Isso ocorre desde a coleta, passando através
de tratativas internas da transportadora, até chegar ao seu
SRQWR¿QDOVDOYRH[FHo}HVSHUPLWLGDVSRUUHJLPHVHVSHciais de transporte, que dispensam alguns documentos na
cadeia logística.
É o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica '$1)H FRPR p FRQKHFLGR TXH JDUDQWH R WUkQVLWR ¿VFDO
dos bens e serviços, registrado pela transação comercial entre o remetente, o destinatário e outros entes participantes.
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Em posse da transportadora desde a coleta até entrega, consolidam-se nos ciclos das transferências ou distribuição, ganhando mais um aliado, que é o Conhecimento
de Transporte Eletrônico (CT-e), estritamente de responsabilidade do transportador. Esse documento contempla todas as informações acerca do transporte, compondo todas
as rubricas do serviço envolvido, entre outras informações
exigidas em seu conteúdo.
$LQGDQRFRQWUROH¿VFDODJUHJDVHPDLVXPGRFXPHQWR
eletrônico, desta vez o denominado Manifesto Eletrônico
de Carga (MDF-e), associado ao veículo e aos motoristas,
que transitam com a posse dos bens transportados, sejam
para operações municipal, estadual ou interestadual.
Há evidente complexidade no controle desses papéis,
pois se avolumam e geram custos indesejáveis ao longo
da cadeia, já que, apesar de eletrônicos, são exigidos na

IRUPD ItVLFD WDQWR SRU DJHQWHV ¿VFDLV RX SHORV SUySULRV
destinatários, quando do recebimento de suas encomendas.
Até à chegada desse primeiro movimento de transformação, possibilitando a comprovação da entrega através
da “assinatura digital”, mais de 1 milhão de entregas mensais dependia de assinatura em papel, quando não com a
FRPSOHPHQWDomRGH³FDQKRWRVGHQRWDV¿VFDLV´H[LJLGRV
por alguns clientes como controle e em atendimento aos
regulamentos burocráticos determinados pelos órgãos
¿VFDOL]DGRUHV
Segundo Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações da
Braspress, essa transformação no formato de “assinatura
digital”, o comprovante eletrônico de entrega será realizado na própria tela do smartphone ou tablet, garantindo
não somente o recebimento da encomenda, bem como
permitindo que essa informação esteja disponível em
tempo real a todos os interessados.
“A conquista desse avanço é o primeiro passo dado
em conjunto com as Secretarias Estaduais e outros órgãos do governo que permitirá novas ações em busca
da desburocratização documental, atualmente exigida
no trânsito de bens e serviços, agregando valor através
da rapidez, da desoneração de custos e do imediatismo
das informações a todos os que participam da cadeia do
transporte”, comemorou o Diretor Luiz Carlos Lopes.

/XL]&DUORV/RSHV'LUHWRUGH2SHUDo}HVGD%UDVSUHVV

³$WpR¿QDOGRDQRHVWDUHPRVFRPGHDSOLFDomRHPWRGDVDV¿OLDLV´GHFODURX/XL]&DUORV/RSHV
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Investimentos em todo o Brasil
Para essa modernização, a Braspress realizou importantes investimentos: desenvolvimento de seus sistemas,
aquisição de um novo parque de smartphones (preparados para esse novo requerimento tecnológico, capazes
de armazenar e transmitir dados e imagens em tempo
real) e reciclagem/capacitação das equipes de colaboradores, prestadores de serviços e parceiros.
Esse é um caminho sem volta, pois a transformação
digital avança sobre todos os segmentos - e no transporte não seria diferente. Quebrar paradigmas e evoluir nas
integrações dos vários sistemas que envolvem a cadeia
¿VFDOGHQHJyFLRVHORJtVWLFDVmRDo}HVPDLVGRTXHQHcessárias, pois afetam a velocidade das informações e
especialmente a cadeia de custos, a carregar em seus ciclos onerosos e repetidos processos, que se contrapõem
aos avanços e às integrações eletrônicas.
“Estávamos preparados para este importante momento. Portanto, a adesão ao projeto e a união ao grupo participante da solução corroboraram as várias ações e os demais projetos tecnológicos em andamento na Braspress.
,QLFLDPRVDQWHFLSDGDPHQWHHPQRVVDV¿OLDLVGH%UDsília (DF) e Goiânia (GO). Segundo nossas previsões, até
R¿QDOGRDQRHVWDUHPRVFRPGHDSOLFDomRHPWRGDVDV¿OLDLVGHVVH6LVWHPDGH&RPSURYDomR'LJLWDOGDV
entregas, dando contorno às evoluções tecnológicas, que
é a marca e o diferencial competitivo da Braspress, o que
nos coloca ainda mais em posição de destaque junto aos
FOLHQWHV H XVXiULRV GRV QRVVRV VHUYLoRV´ ¿QDOL]RX /XL]
Carlos Lopes.

$DVVLQDWXUDGRFRPSURYDQWHGHHQWUHJDVHUiIHLWDQDWHODGRVPDUWSKRQH

3DUDHVWHQRYRPRPHQWRD%UDVSUHVVIH]DDTXLVLomRGHXPQRYRSDUTXHGHVPDUWSKRQHV
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RANKING DOS MOTORISTAS

Urubatan Helou, Diretor Presidente, e Basil de Barros, primeiro Motorista da Braspress, no evento de 13 de julho passado, em destaque

BRASPRESS PREMIA OS MELHORES
Motoristas do segundo trimestre de 2019
......................................................

A

Braspress realizou mais uma Feijoada para os Motoristas, dando continuidade à série de eventos realizaGRVHPUHFRQKHFLPHQWRDRVPHOKRUHVSUR¿VVLRQDLV
da Companhia. No ranking do segundo trimestre de 2019
foram premiados 124 Motoristas. A premiação aconteceu
em 13 de julho passado, no restaurante do Planeta Azul, em
Guarulhos (SP), e contou com a presença de 500 convidados.
Urubatan Helou, Diretor Presidente e idealizador do
evento, compareceu à premiação acompanhado da esposa, Alayses Helou, e de seus pares na gestão da Compa-
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nhia: Milton Petri, Diretor Vice-Presidente; Luiz Carlos Lopes,
Diretor de Operações; Giuseppe Lumare Júnior, Diretor
Comercial, e Juliana Petri, Gerente Nacional de Automação.
Na ocasião, a Braspress recebeu a visita dos Gerentes da Regional do Paraná, entre eles Wanderley
Costa (Regional); Valdemir Almeida (Curitiba); Moacir Ferri
(Cascavel); José Carlos Brunetti (Guarapuava); Ibraim Helou
(Maringá); Ronaldo Reis (Pato Branco); Mauro do Nascimento,
Encarregado Operacional representando o Gerente Emerson
Leite (Ponta Grossa), e Rodrigo Valle (Umuarama).

Completando a lista de convidados estavam os colaboUDGRUHVGD¿OLDOGH&XULWLED 35 HGH3RXVR$OHJUH 0* 
acompanhados do Gerente Guilherme Oliveira; os colaboradores da doca instalada na empresa Dental Cremer, bem
como os Motoristas da Organização e seus familiares.
Ao abrir o evento, Urubatan Helou agradeceu a presença do público: “Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos! Queremos dizer que nós estamos muito felizes com a presença
de vocês. Muito obrigado.
&RQYHUVHL FRP R 5RGULJR 9DOOH *HUHQWH GD ¿OLDO GH
Umuarama, e ele me disse que estava emocionado. É
esta a sensação que nós criamos nas pessoas: emoção!
eDVHQVDomRGHDRFKHJDUDR3ODQHWD$]XORXj¿OLDOGH
Curitiba e saber que ajudou a construir.

Tudo isso foi construído e feito pelo trabalho de vocês,
porque o nosso negócio é de vasos comunicantes. A nossa linha de produção, a fábrica de encomendas que é a
Braspress, muitas vezes começa lá, no interior do Rio
Grande do Sul, e termina lá, no interior do Ceará. Esse é o
tamanho da fábrica”, declarou Urubatan Helou.
$V ¿OLDLV YLVLWDQWHV H VHXV *HUHQWHV IRUDP GHYLGDmente apresentados pelo Diretor Presidente, gerando
em todos um sentimento de unidade. Nesse momento,
8UXEDWDQ +HORX D¿UPRX ³9RFrV Vão responsáveis pela
construção do Planeta Azul; vocês são responsáveis pela
construção da Braspress; vocês são responsáveis pela
geração de empregos que nós fazemos no Brasil todo”,
acrescentou ele.

Motoristas e seus familiares foram convidados para a premiação

“Vocês são responsáveis pela construção do Planeta Azul; vocês são
responsáveis pela construção da Braspress; vocês são responsáveis
pela geração de empregos que nós fazemos no Brasil todo”, disse
Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress, aos colaboradores.
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Premiados do segundo trimestre
Dando continuidade, o Diretor Presidente anunciou os
melhores Motoristas segundo o ranking da telemetria. O sistema de monitoramento em tempo real é uma das principais
ações preventivas da Companhia, que gera informações
sobre a condução de cada Motorista com a intenção de preYHQLUDFLGHQWHVHDSHUIHLoRDUDSHUIRUPDQFHGRSUR¿VVLRQDO
A premiação referente ao segundo trimestre do ano
FRQWHPSORX  0RWRULVWDV FRP ERQL¿FDomR HP GLQKHLUR
No Grupo Ouro, 33 Motoristas receberam R$ 500,00 de

ERQL¿FDomR FDGD XP QR *UXSR 3UDWD FDGD XP GRV 
0RWRULVWDVUHFHEHX5GHERQL¿FDomRHSDUDFDGD
um dos 29 Motoristas do Grupo Bronze a empresa deu R$
GHERQL¿FDomR
3DUDDQXQFLDURVJUXSRVGHSUR¿VVLRQDLVFODVVL¿FDGRV
Urubatan Helou convidou Milton Petri, Luiz Carlos Lopes e
Giuseppe Lumare Júnior, que chamaram os Grupos Bron]H3UDWDH2XUR$R¿QDOGRDQ~QFLRR'LUHWRU3UHVLGHQWH
agradeceu o trabalho dos Motoristas.

Milton Petri, Diretor Vice-Presidente, e Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações

Giuseppe Lumare Júnior, Diretor Comercial
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O evento contou com a presença de 500 convidados

“Estamos comemorando o fato de termos Motoristas do
QtYHOSUR¿VVLRQDOGHYRFrV6H não fossem Motoristas do
nível de vocês, não seríamos a empresa que somos. Muito
obrigado pelo trabalho de vocês.
Vocês são o que nós queremos que sejam: vocês formam o time da Braspress. Aliás, eu não costumo falar que
nós somos um time, mas que somos uma família, porque
de time você troca, mas de família, nunca.
Pessoal, dá para chamar isso de time ou de família?
Família Braspress! Somos uma família; constituímos uma
família que se esparramou pelo Brasil afora. Formamos
XPDIDPtOLDGHPLOFRPSRQHQWHV´H[WHUQRX
Ao encerrar a premiação, Urubatan Helou falou sobre a
importância do Motorista para a Companhia e para a socieGDGH³1mRH[LVWLULDYLGDKXPDQDVHPDSUHVHQoDHVHPR
trabalho de vocês. Nós não conseguiríamos viver; nós não
teríamos alimento no supermercado. Basta lembrar o caos
que aconteceu durante os dias de paralisação rodoviária
no ano passado. Portanto, eu quero dizer para vocês o seguinte: muito obrigado a todos.

Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações, e o Motorista Ezequiel de
Almeida Bueno
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Costumo falar que não transportamos cargas simplesmente; nós transportamos sonhos e desejos. Vocês são
responsáveis em levar aquilo que um dia foi imaginado e
que será materializado pelas pessoas. Isso é uma grande
responsabilidade e uma grande honra também. É um traEDOKRTXHYRFrVWrPIHLWRFRPHVPHURHR[DOiFRQWLQXHP
assim, porque nós não temos Motoristas; temos condutores de sonhos.
Eu queria dizer que tenho apenas uma casa - e acho
que todos vocês também, porque a casa onde nós mora-

&RODERUDGRUHVGD¿OLDOGH&XULWLED 35 SDUWLFLSDUDPGRHYHQWR

Urubatan Helou: “Formamos a família Braspress”
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mos se mistura com a casa Braspress. Ela se mistura à
casa onde vivemos e onde moramos. Aliás, passamos muito mais tempo na nossa casa Braspress do que na nossa
residência familiar.
Que Deus possa protegê-los! Vamos nos lembrar do
trinômio sobre o qual sempre gosto de falar, as três colunas
básicas que sustentam a vida: a primeira é a fé; a segunda,
o trabalho, e a terceira, a família. Se a gente tem fé, a gente
tem trabalho; se a gente tem trabalho, na família vai tudo
PXLWREHP´¿QDOL]RX

PROGRAMA DO SONO

BRASPRESS CUIDA DA SAÚDE
dos seus Motoristas

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

A abertura do Programa do Sono aconteceu em 13 de julho passado

A

Braspress realizou o Programa do Sono pelo terceiro ano consecutivo. As atividades aconteceram
entre os dias 13 e 17 de julho passado no Planeta
$]XOHP*XDUXOKRV 63 HQDV¿OLDLVGH&DPSLQDV 63 
)ORULDQySROLV 6& H8EHUOkQGLD 0* 1DDEHUWXUDQD0DWUL]GD2UJDQL]DomR0RWRULVWDVHVHXVIDPLOLDUHVSDUWLFLSD-
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ram das atividades, que incluíram palestra e um show de
mágica.
8UXEDWDQ+HORX'LUHWRU3UHVLGHQWHHPWRGDVDVRSRUWXQLGDGHVWHPGLWR³$SULQFLSDOIHUUDPHQWDGHWUDEDOKRGR
0RWRULVWDQmRpRFDPLQKmRpDVXDVD~GH'HYHPRVOHPEUDU TXH D VD~GH p LPSRUWDQWH QmR VRPHQWH D HOH PDV

WDPEpP DRV IDPLOLDUHV 1RWHP TXH VH QmR HVWLYHUPRV
EHPQRVVDHVSRVDHQRVVRV¿OKRVWDPEpPQmRYmRHVWDU
1HVWH FRQWH[WR FRQYLGDPRV RV IDPLOLDUHV D VH FRQVFLHQWL]DUHPWDPEpPSDUDXQLUPRVIRUoDVHPSUROGDVD~GH
HGDTXDOLGDGHGHYLGD1RVVRREMHWLYRpSURWHJrORVSDUD
TXH SRVVDP FKHJDU HP ERDV FRQGLo}HV DR GHVWLQR EHP
FRPRYROWDUSDUDD&RPSDQKLDHSDUDVXDVFDVDVVHPSUH

em segurança. Quero dizer que esses são cuidados que
QyV WHPRV FRP RV PHPEURV GD QRVVD IDPtOLD D )DPtOLD
Braspressiana”, destacou.
$VDSUHVHQWDo}HVFRPHoDUDPHPGHMXOKRSDVVDGR
QRDXGLWyULRGD0DWUL]FRPXPDSDOHVWUDVREUHRVGLVW~UELRVGRVRQRPDLVFRPXQVHQWUHHOHVHVWmRDSQHLDURQFR
sensação de cansaço mesmo após o sono e engasgos.

Fisiologia do sono

Professor Dr. Marco Túlio de Mello, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), no evento no Planeta Azul

'DQGR VHTXrQFLD DR FLFOR GH SDOHVWUDV HP  H 
GH MXOKR SDVVDGR D %UDVSUHVV WURX[H R SURIHVVRU 0DUFR
7~OLRGH0HOORGD8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGH0LQDV*HUDLV
8)0* SHVTXLVDGRUHGHVHQYROYHGRUGRVRQ{PHWUR
2 HTXLSDPHQWR p XPD FLQWD YHVWLGD SHOR XVXiULR FRQHFWDGD D XP DSOLFDWLYR GH FHOXODU TXH GHWHFWD D LQVWDELOLGDGHGR0RWRULVWDDWUDYpVGHVXDWHQGrQFLDGHSrQGXOR
TXHpSUHYLDPHQWHPRQLWRUDGD

6HDOJXPDLQVWDELOLGDGHIRUUHJLVWUDGDSHORHTXLSDPHQWRR0RWRULVWDQmRYLDMDHpOLEHUDGRSDUDGHVFDQVDUHJDrantir sua integridade e dos demais envolvidos na cadeia
GH XPD RSHUDomR GH WUDQVSRUWHV 2 VRQ{PHWUR p RSHUDGR
SHODV 3VLFyORJDV GR &HQWUR GH $WHQGLPHQWR DR 0RWRULVWD
%UDVSUHVV &$0%  ³%UDVLO GH %DUURV´ 'HVGH DJRVWR GH
RV0RWRULVWDVFRQWDPFRPPDLVHVVDDomRSUHYHQWLYD
antes de cada viagem.
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2SURIHVVRU0DUFR7~OLRGH0HOORPLQLVWURXDSDOHVWUD
³4XDOLGDGHGRVRQRHVXDVLPSOLFDo}HVSDUDDVD~GHHD
TXDOLGDGHGHYLGD´'HPDQHLUDGLQkPLFDHEDVWDQWHREMHWLYDIDORXVREUHRVDVSHFWRVGRVRQRHGHXGLFDVSDUDXP
descanso de qualidade.
“Para que dormimos? Precisamos dormir para nos sentirPRVUHFXSHUDGRV(VVDUHFXSHUDomRpWDQWRItVLFDTXDQWRFRJnitiva (de memória, capacidade de raciocínio e processo deciVyULR 7XGRLVVRpRUJDQL]DGRHPHOKRUDGRGXUDQWHRVRQR
&RPR LVVR DFRQWHFH" &RP D HYROXomR GR KRPHP R
nosso organismo aprendeu que temos dois grandes momentos no nosso dia: o momento de escuridão e o moPHQWRGHFODULGDGH&RPLVVRHPXPSHUtRGRGHKRUDV
temos mais ou menos 12 horas de escuridão e outras 12
GHFODULGDGH$WUDYpVGRVLVWHPDYLVXDORRUJDQLVPRLQIRUPDDRFpUHEURVHpGLDRXQRLWH
3RUYROWDGDVKGDPDQKmRRUJDQLVPRFRPHoDDOLEHUDUXPKRUP{QLRFKDPDGRFRUWLVROTXHDMXGDDFRQWURODURV
níveis de estresse SDUDTXHSRVVDPRV¿FDUGLVSRVWRV durante o dia. ÀQRLWHRRUJDQLVPROLEHUDPHODWRQLQDTXDQGR
VHX FRUSR UHOD[D H D WHPSHUDWXUD FRUSRUDO GLPLQXL IDFLOLWDQGRRSURFHVVRSDUDYRFrGRUPLU´H[SOLFRXRSURIHVVRU
Após demonstrar como o organismo responde aos estíPXORVGRVRQREHPFRPRGRGHVSHUWDURSURIHVVRU0DUFR
7~OLRHQIDWL]RXTXHDSHVDUGDSHUIHLomRHGDFRPSOH[LGDGH
GHWRGRHVVHVLVWHPDDVRFLHGDGHFRQWHPSRUkQHDIXQFLRQD
KRUDVSRUGLD6HQGRDVVLP0RWRULVWDVHRXWURVSUR¿VVLRQDLVWrPXPDGLQkPLFDGLIHUHQFLDGDHSRULVVRPHUHFHP
HVWUDWpJLDVSDUDXPVRQRHIHWLYDPHQWHUHSDUDGRU
(OHSURVVHJXLX³9RFrVTXHWUDEDOKDPHPMRUQDGDQRWXUQD QmR WrP R GLUHLWR GH QmR GRUPLU e REULJDWyULR TXH
GXUPDPGXUDQWHRGLD(VVHSHUtRGRpFKDPDGRGHµVRQR
kQFRUD¶ H WHP TXH VHU IHLWR R PDLV SUy[LPR SRVVtYHO GR
SHUtRGRGHWUDEDOKR9RXGDUXPH[HPSORHPTXHSHUtRGR
GRUPLUDPDVSHVVRDVTXHWUDEDOKDPjVKRUDVGDPDQKm"
¬QRLWHHDFRUGDUDPHPXPKRUiULRSUy[LPRDRGRWUDEDOKR
&RPYRFrVpDPHVPRFRLVDVHYmRSHJDURFDPLQKmR
jVKHQWmRGXUPDPGHWDUGHDWpRLQtFLRGDQRLWH8VHR
PDLRUWHPSRGHVRQRSRVVtYHOSUy[LPRDRSHUtRGRGHWUDEDOKRSRUTXH¿FDUPXLWRWHPSRDFRUGDGRGHL[DDSHVVRD
FRPR VH HVWLYHVVH ErEDGD 3DUD TXHP WHP HVVH WLSR GH
DWLYLGDGHQmRGiSDUDWUDEDOKDUDVVLP
Foi divulgado um estudo que diz que a privação do
sono traz diminuição da capacidade cognitiva e do tempo
GH DWHQomR Gp¿FLW GH PHPyULD DXPHQWR GD LUULWDELOLGDGH
H TXHGD GD LPXQLGDGH ID]HQGR FRP TXH D SHVVRD ¿TXH
GRHQWHFRPPDLVIUHTXrQFLD
2XWUD FRLVD LPSRUWDQWH p GRUPLU FRP OX] QHQKXPD
4XDQGRIRUGRUPLUSRUIDYRUGHVOLJXHFHOXODUWDEOHWWHOHYLVmRWXGR2VHXRUJDQLVPRSUHFLVDHQWHQGHUTXHpKRUDGH
GRUPLU7HQKDXPDPELHQWHSURStFLRSDUDLVVR4XDQGRFKHJDUGHYLDJHPHIRUSDUDDFDVDGHVFDQVDUXVHyFXORVHVcuros. Limitar a luminosidade ajuda a regular melhor o sono.
'LPLQXD R XVR GH FDIp H EHELGDV HVWLPXODQWHV SUy[LPRDRKRUiULRGHGRUPLUHDOpPGLVVRHYLWHWRPDUPXLWR
OtTXLGR DQWHV GR VRQR 'XUPD FRQIRUWDYHOPHQWH XVDQGR
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FROFKmRHWUDYHVVHLURDGHTXDGRV3UDWLTXHH[HUFtFLRVItVLFRVGLDULDPHQWHSHORPHQRVPLQXWRV1mRGXUPDGH
HVW{PDJRFKHLRQHPGHHVW{PDJRYD]LRSRLVHPDPEDV
DVVLWXDo}HVRVFLFORVGRVRQRVmRDIHWDGRV
&DQVDoR PDWD LQIHOL]PHQWH 4XHUR HQFRQWUDU FRP WRGRVYRFrVQHVWDVSDOHVWUDVSRUPXLWRVDQRVSULQFLSDOPHQWH SRU DOJR VLPSOHV YRFr GHVFDQVRX H GRUPLX ([LVWHP
SHVVRDV TXH TXHUHP PXLWR TXH YRFrV YROWHP SDUD FDVD
7HPRVTXHUHÀHWLUVREUHLVVR(VWDDomRQmRWHPREMHWLYR
SXQLWLYR HVWD DomR p SDUD HGXFDU0XLWR REULJDGR´ ¿QDOL]RXRSURIHVVRU0DUFR7~OLR

Braspress utiliza sonômetro em forma de
cinta para prevenir acidentes
A Braspress passou a utilizar o soQ{PHWUR HP IRUPD GH FLQWD SDUD GHWHFWDU D IDGLJD ItVLFD H FRJQLWLYD GRV
0RWRULVWDV H SUHYHQLU DFLGHQWHV 2
HTXLSDPHQWR IXQFLRQD QRV PHVPRV
moldes do antigo sistema que utili]DYD XPD SODWDIRUPD VLPLODU D XPD
EDODQoD SDUD PHGLU D WHQGrQFLD GH
SrQGXORGRXVXiULR
'HVHQYROYLGR SHOD HTXLSH GR
SURIHVVRU 0DUFR 7~OLR GH 0HOOR GD
8QLYHUVLGDGH )HGHUDO GH 0LQDV *HUDLV 8)0* RVRQ{PHWURpRSHUDGR
pela equipe de psicologia da BrasSUHVV H ID] SDUWH GRV SURFHGLPHQWRV
SUHYHQWLYRV UHDOL]DGRV QR &HQWUR GH
$WHQGLPHQWR DR 0RWRULVWD %UDVSUHVV
&$0% ³%DVLOGH%DUURV´
2HTXLSDPHQWRpFRORFDGRQDDOWXUD GD FLQWXUD GR 0RWRULVWD TXH REVHUYDXPSRQWR¿[RHPSRVLomRHUHWD
SRU XP PLQXWR $ WHQGrQFLD GH SrQGXORGR0RWRULVWDTXHpSUHYLDPHQWH
PRQLWRUDGD p HQYLDGD SDUD D QXYHP
GRVLVWHPDTXHGHYROYHDLQIRUPDomR
HP IRUPD GH JUi¿FRV TXH GHWHFWDP
qualquer sinal de cansaço.
2QRYRPRGHORpSUiWLFRHRFXSD
menos espaço, pois não precisa de
FDERV FRQHFWDGRV D XP FRPSXWDGRU
DOpP GH VHU PDLV FRQ¿iYHO &RP R
QRYRHTXLSDPHQWRpSRVVtYHOUHDOL]DU
o teste utilizando apenas um celular

A piscóloga Juliane Carvalho aplica o teste do sonômetro

com um aplicativo desenvolvido espeFLDOPHQWH SDUD D DYDOLDomR 2 0RWRULVWDUHSURYDGRQRWHVWHpRULHQWDGRD

descansar e não pode sair para viajar,
enquanto os aprovados podem viajar
em segurança.

Combate ao tabagismo
(QWUH RV GLDV  H  GH MXOKR +HOHQD 3DURODUL H
:HPHUVRQ 3HL[RWR SVLFyORJRV GR ,QVWLWXWR *UHHQZRRG
IDODUDP VREUH D UHODomR HQWUH R WDEDJLVPR H R VRQR ³$
QLFRWLQDpXPDVXEVWkQFLDSVLFRDWLYDTXHPH[HFRPRVHX
VLVWHPDFHUHEUDO8PDFRQVXOWRULDGLYXOJRXTXHDSULQFLSDO
FDXVDGDIDOWDGHVRQRGRVIXPDQWHVpDQLFRWLQDSRUTXH
HVVD VXEVWkQFLD p HVWLPXODQWH (QWmR IXPDU HP XP PRPHQWRPXLWRSUy[LPRjKRUDGHGRUPLUFDXVDLQTXLHWXGH
$OpPGLVVRRVHVWXGRVMiFRPSURYDUDPTXHRVIXPDQtes demoram muito mais para adormecer e dormem menos
GXUDQWHDIDVHGRVRQRPDLVSURIXQGR6HQGRDVVLPWrP

LPHQVDGL¿FXOGDGHSDUDGHVFDQVDU9RFrQmRGHYHIXPDU
seu cigarro antes de dormir, porque isso atrapalha seu desFDQVRDQLFRWLQDYDLLQWHUIHULUQHJDWLYDPHQWHQRVRQR
2XVRGDQLFRWLQDHVWiOLJDGRjDSQHLDGRVRQR'HWDQWRIXPDUTXDQGRYRFrYDLGRUPLURDUHQWUDHQmRFRQVHJXHSDVVDUpFRPRVH¿FDVVHHVSUHPLGR(VVHpRÀX[R
GHDULQWHUURPSLGR9DOHOHPEUDUTXHH[LVWHPSHVVRDVFRP
DSQHLD GR VRQR TXH QmR VmR IXPDQWHV (VVH GLVW~UELR p
FDXVDGRSRURXWURVIDWRUHV´IDORX+HOHQD3DURODUL
2SVLFyORJR:HPHUVRQ3HL[RWRIDORXVREUHRXWURVIDWRUHVOLJDGRVDRFLJDUURTXHLQÀXHQFLDPRVRQR³2FLJDUUR
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PROGRAMA DO SONO

Helena Parolari, psicóloga do Instituto Greenwood

WUD]LUULWDELOLGDGH$VVLPTXDQWRPDLVQHUYRVDDSHVVRDHVWLYHUPDLVVHQWHYRQWDGHGHIXPDU$QLFRWLQDSRGHDWpSURSRUFLRQDUVHQVDomRGHUHOD[DPHQWRQRSULPHLURPRPHQWR
PDVWDPEpPFDXVDLUULWDELOLGDGH
2FLJDUURSURYRFDIDGLJDSRUTXHFRPSURPHWHDUHVSLUDomR6HYRFrQmRUHVSLUDEHPHQWmRVHFDQVDPDLV$

QLFRWLQDGLPLQXLRQtYHOGHDWHQomRSRUTXHGHL[DPDLVOHQWD
DSDVVDJHPGHQHXURWUDQVPLVVRUHV2VUHÀH[RVWDPEpP
GLPLQXHP,PDJLQHPYRFrVTXHFRQGX]HPYHtFXORVFRP
UHÀH[RVUHGX]LGRV,VVRSRGHFDXVDUDFLGHQWHV$OpPGLVso, o uso do cigarro pode provocar duas vezes mais chanFHVGHGHVHQYROYHUFDWDUDWD´LQIRUPRXRSVLFyORJR

Wemerson Peixoto, psicólogo do Instituto Greenwood, dividiu o conteúdo da palestra com Helena Parolari
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Qualidade de vida

Monique Barossi, Psicóloga da Braspress, falou sobre a cultura do imediatismo e seus males

Encerrando o ciclo de palestras em 17 de julho passaGR0RQLTXH%DURVVL-XOLDQH&DUYDOKRH5D\DQD'DQWDV
3VLFyORJDVGD%UDVSUHVVIDODUDPVREUHTXDOLGDGHGHYLGD
'LYLGLGDHPWUrVHWDSDVDSDOHVWUDIDORXVREUHDGH¿QLomR
de qualidade de vida e aspectos que ajudam a alcançá-la.
$3VLFyORJD5D\DQD'DQWDVGHVFUHYHXDYLVmRGD3VLFRORJLD VREUH R TXH p TXDOLGDGH GH YLGD ³4XDOLGDGH GH
vida pode ser uma questão individual e variar de uma pesVRDSDUDRXWUD$LQGDDVVLPH[LVWHXPFRQFHLWRHPSLUkPLGHTXHPRVWUDSRQWRVHPFRPXPVREUHRTXHpTXDOLGDGH
de vida.
1DEDVHGDSLUkPLGHHQFRQWUDPVHDVTXHVW}HV¿VLROyJLFDVFRPRUHVSLUDomRDOLPHQWDomRiJXDHVRQR1DVHJXQGDFDPDGDHVWiDVHJXUDQoDHPYiULRVQtYHLVIDPtOLD
SUR¿VVmRHRSUySULRFRUSR(PVHJXLGDHVWmRDVUHODo}HV
VRFLDLVDPRURVDVIDPLOLDUHVHGHWUDEDOKR
2SUy[LPRLWHPpDHVWLPDHQHVVHSRQWRHQWUDPDDXWRHVWLPDDFRQ¿DQoDHRUHVSHLWRGRV demais e pelos dePDLV1RWRSRGDSLUkPLGHHVWiDUHDOL]DomRSHVVRDOSRQWR
onde se encontram a moralidade, a criatividade, o talento e
o desenvolvimento pessoal”.
0RQLTXH%DURVVLWURX[HDTXHVWmRGDFXOWXUDGRLPHGLDWLVPRHDIRUPDFRPRHVVHFRPSRUWDPHQWRWHPDIHWDGRQHJDWLYDPHQWHDYLGDPRGHUQD³6DEHPRVTXHFDGDYH]PDLV
os recursos tecnológicos estão presentes nas nossas vidas.
5HFHEHPRV XPD HQ[XUUDGD GH LQIRUPDo}HV  KRUDV SRU
GLD&RPLVVRDPHQWHVHVHQWHQDREULJDomRGHHVWDUFRnectada o tempo inteiro e de responder a esses estímulos.
eGHVVDPDQHLUDTXHDJHQWHWUDWDRLPHGLDWLVPRQDV
nossas viGDVVHPSDFLrQFLDSDUDHVSHUDUSRUTXHTXHUH-

PRVWXGRQDKRUD1RFDVRGHDOJXPSUREOHPDDJHQWHMi
TXHUDVROXomR&RPLVVRPXLWRVSUREOHPDVHVWmRVXUJLQGRQDTXHVWmRSHVVRDOHIDPLOLDU
7HQWHVHRUJDQL]DU+RMHHPGLDH[LVWHPDSOLFDWLYRVTXH
DMXGDPQHVVHVHQWLGR¬VYH]HVpGLItFLOWHQWDUVHRUJDQL]DUSRUTXHDWHQGrQFLDGRQRVVRFpUHEURpDGHVHPSUH
UHSHWLUXPFRPSRUWDPHQWR3RULVVRpWmRGLItFLOXPDPXGDQoDGHKiELWR
/HYD WHPSR SDUD R FpUHEUR VH DFRVWXPDU FRP XPD
QRYDDWLYLGDGH$VFRLVDVUHTXHUHPWHPSRDSUHQGDDHVSHUDUSRLVDSDFLrQFLDpXPDYLUWXGH1mRVHHVTXHoDGH
DSURYHLWDU FDGD VHJXQGR GD YLGD SRUTXH QRVVR WHPSR p
SUHFLRVR´H[SUHVVRXD3VLFyORJD0RQLTXH
(P VHJXLGD -XOLDQH &DUYDOKR IDORX VREUH HTXLOíEULR HPRFLRQDO ³D KDELOLGDGH GH VH DGDSWDU FRQIRUPH D
VLWXDomR TXH VH DSUHVHQWD (QWmR R HTXLOtEULR HPRFLRQDO
HVWi UHODFLRQDGR D UHVSRQGHU D VLWXDo}HV DGYHUVDV GH
PDQHLUDDGHTXDGDHGHQWURGRVSDUkPHWURV
3DUD LVVR p SUHFLVR DVVXPLU D UHVSRQVDELOLGDGH GDTXLOR TXH DFRQWHFH QD VXD YLGD VH SHUPLWLU FKRUDU PDV
QmR¿FDUQRVRIULPHQWRFRQKHFHUVHXVWDOHQWRVHKDELOLGDGHV,VVRWHPDYHUFRPDXWRFRQKHFLPHQWRVDEHUXVDU
sua raiva como energia para se superar, reconhecer seus
medos e usar a energia dessa emoção para a ação e ser
IHOL]ID]HQGRDTXLORTXHPDLVDPD´¿QDOL]RXDSVLFyORJD
-XOLDQH
2 FRQWH~GR PLQLVWUDGR SHOD HTXLSH GH 3VLFyORJDV GD
%UDVSUHVVIRLUHSOLFDGRHPPDLVWUrV¿OLDLVGD&RPSDQKLD
&DPSLQDV 63 HPGHMXOKR8EHUOkQGLD 0* HP
GHMXOKRH)ORULDQySROLV 6& HPGHMXOKRSDVVDGR
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BRASPRESS É TETRACAMPEÃ
no Top do Transporte

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

O jornalista José Augusto Ferraz e Urubatan Helou, em 15 de agosto passado

A

Braspress recebeu o prêmio Top do Transporte
na categoria Preferência Nacional. Essa é a
quarta vez, sendo a terceira consecutiva, que a
2UJDQL]DomR FRQTXLVWD R FHUWL¿FDGR QD PDLV GLVSXWDGD
categoria da premiação. O evento que celebrou os maiores
nomes do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) do País
aconteceu no Palácio dos Transportes, em São Paulo
(SP), no dia 15 de agosto passado.
O prêmio Top do Transporte é a maior premiação
do setor e chegou a décima terceira edição coroando
as transportadoras melhor avaliadas em uma pesquisa
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altamente criteriosa, realizada entre os principais
embarcadores de peças e acessórios automotivos,
brinquedos, calçados, papel e celulose, têxtil, entre outros.
Pelo terceiro ano consecutivo, a Braspress recebeu
o prêmio na categoria Preferência Nacional com base
nas notas atribuídas por embarcadores. Urubatan Helou,
'LUHWRU 3UHVLGHQWH GD %UDVSUHVV UHFHEHX R FHUWL¿FDGR
das mãos do jornalista José Augusto Ferraz, da revista
Frota&Cia, e discursou na cerimônia de entrega.
“Ufa! 42 anos e cá estamos nós pela quarta vez. Muito
obrigado.

É uma satisfação muito grande estar aqui novamente. Para vocês terem noção de como são as coisas na
Braspress, nós não dizemos que nós temos um time porque time você muda de um para o outro. Nós costumamos
dizer que nós temos uma família com sentimento de posse.
Quero apresentar para vocês a equipe que toca a
Braspress no dia a dia: Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações; Pepe, nosso Diretor Comercial; Henrique Coimbra,
Gerente Regional de Campinas; Leonardo, Gerente Comercial de Campinas; Jacinto, Superintendente da Aeropress;

Rosângela, General Manager da Braspress Internacional;
Dona Denise, Gerente Nacional de Marketing e Comunicação. Essa é a nossa equipe”, apresentou Urubatan Helou.
Em seguida, o Diretor Presidente perguntou para cada
um dos gestores citados “de quem é a Braspress?”, e cada
um deles respondeu: “é minha”, compartilhando o sentimento de posse que traz muito orgulho e responsabilidade
para cada gestor, mostrando que cada um ajuda na evolução da Braspress com um tijolinho, assim como cada colaborador.

Urubatan Helou, Diretor Presidente, e Milton Petri, Diretor Vice-Presidente

Urubatan Helou prosseguiu dizendo: “Ocasionalmente
QDVFL¿OKR~QLFR&RPRSDVVDUGRVDQRVHXSHUFHELTXH
não foi por acaso porque Deus me deu a oportunidade de
escolher o meu irmão. Ao escolher o meu irmão eu escolhi
um sócio, que eu gostaria que viesse para cá, o Petri.
Quero dizer o seguinte: todos nós que aqui estamos
somos vencedores do prêmio Top do Transporte. Nós vivemos em um universo de 160 mil transportadores no País,
pelo menos é o que preconiza a ANTT (Agência Nacional
dos Transportes Terrestres). Os poucos que somos, somos
vitoriosos porque aqui estamos.
Quando recebi esse prêmio no ano passado e voltei
SDUDFDVDSDVVRXXP¿OPHQDPLQKDFDEHoD/iDWUiVHP
1977, quando fundamos a Companhia de uma forma muito

humilde e fomos trabalhar. É um trabalho diuturno, é um
WUDEDOKR GH UHQ~QFLD GH UHVLJQDomR )RL XP WUDEDOKR IRcado no objetivo: é isso o que nós queremos, é isso o que
nós somos. Foi exatamente isso que nós imaginávamos e
IRPRV ID]HQGR UHQ~QFLDV SHOR FDPLQKR WHQGR FRQYLFomR
absoluta de que essa é a vida de todos nós. Para se ter
alguma coisa você vai renunciar algo.
Nós renunciamos a juventude, renunciamos até a aproxiPDomRFRPDIDPtOLD7D\JXDUDPHX¿OKRIRLWHUQRPHGRLV
dias depois que nasceu porque eu não estava presente quanGRHOHQDVFHX5HQ~QFLDIRLLVVRTXHQyVIRPRVID]HQGR
Sempre ouvimos falar em crise, que o Brasil está em
crise. Desde 1977 quando nós fundamos a empresa nós
estamos em crise. Em 1977 foi o pior ano da crise. Em

BRASPRESS NEWS

29

PREMIAÇÃO
1978 foi o pior ano da crise. 1979 foi o pior ano da crise
e assim até 2019 a gente vem ouvindo que este ano nós
estamos passando uma crise absurda.
Lá atrás, a gente fez um pacto de não fazer parte de crise nenhuma, levantando-se mais cedo, trabalhando, tendo
criatividade, foco no negócio, porque quanto maior for a
crise maior tem que ser seu foco e sua criatividade para
fazer com que seus negócios possam continuar.
A gente tem que lembrar que nós todos somos excelentes
timoneiros porque nós sabemos conduzir nossa navegação
em mar revolto. Quando o mar está calmo aí a gente solta as

velas, mas o barco precisa continuar. É isso que nós precisamos fazer. Não existe crise; existe trabalho. Quantas empreVDV¿FDUDPSHORFDPLQKR"9HMRDTXLHPSUHVDVGHDQRVH
tantas outras empresas que atravessaram essa correnteza.
9RFrVQyVHRXWURVWDQWRVTXDQGRDJHQWHUHFHEHXPD
láurea o mais importante dessa láurea é a gente se imbuir da responsabilidade do que ela representa. E isso é
o que nós fazemos no nosso dia a dia no nosso negócio:
é a responsabilidade que nós temos com o mercado, com
os nossos clientes. É garantir o nosso transit time e fazer
investimentos contínuos.

Urubatan Helou: “Não existe crise; existe trabalho”

Me perguntaram quais são os investimentos da
Braspress para esse ano? Tudo o que nós lucramos, tirando os nossos salários. Tudo o que sobra, ou o pouco que
sobra, volta para o negócio. Milho para galinha para que
ela continue botando ovos. Podem não ser muitos, mas
todos os dias ela bota um ovinho e esse ovinho volta como
alimento para ela.
Quero dizer que nós trabalhamos todos os dias. Estou
próximo dos 70 anos. Continuo andando 1h30 por dia para
ir trabalhar e mais 1h30 para voltar para minha casa. O
Petri mora um pouquinho mais distante do que eu e deve
levar um pouco mais do que isso. Todas as vezes em que
D HPSUHVD PXGD H ¿FD XP SRXFR PDLV GLVWDQWH D JHQWH
se levanta um pouco mais cedo. E eu não consigo chegar
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Jacinto Júnior, Superintendente da Aeropress, e Maria Zimmernam, diretora da revista Logweb

Rosângela Palmeira, General Manager Comex da Braspress Internacional, e Ricardo Barion, Diretor Comercial da Iveco

mais cedo do que o Luiz Carlos. Nunca consegui sair da
empresa mais tarde do que a Juliana e nem mais tarde do
que o Pepe. Porque esse é o negócio das nossas vidas.
Chegar ao Olimpo é muito fácil e se manter nele é muito
mais difícil. Mais importante do que estar no Olimpo é poder contar a trajetória para chegar até lá. Muito obrigado,
estamos muito felizes e que Deus acompanhe a todos” falou Urubatan Helou.
2 SUrPLR 7RS GR 7UDQVSRUWH WDPEpP FHUWL¿FRX D
Aeropress, divisão rodoaérea da Braspress, como a meOKRUHPSUHVDGHWUDQVSRUWHGRVHWRU-DFLQWR-~QLRU6XSHULQWHQGHQWH GD$HURSUHVV UHFHEHX R FHUWL¿FDGR QR SDOFR
do evento e falou:

³1RV ~OWLPRV DQRV D$HURSUHVV WHP FRQVHJXLGR FRQquistar essa premiação graças a Deus e ao esforço de um
JUDQGHQ~PHURGHSHVVRDV6mRPLOFRODERUDGRUHVTXH
são obstinados a fazer bem feito, obstinados pela perfeição
para acertar sempre. Às vezes não conseguimos, mas nossa busca pela qualidade é eterna.
4XHURDJUDGHFHUD'LUHWRULDSHORDSRLRSHODFRQ¿DQoD
e dizer aos clientes que esse reconhecimento é fruto de um
esforço muito grande de cada um de nós, porque a nossa
Companhia não espera o vento soprar. Nós vamos buscar
isso de forma eterna porque esse é o nosso caminho, essa
p D QRVVD REVWLQDomR 0XLWR REULJDGR D WRGRV´ ¿QDOL]RX
-DFLQWR-~QLRU

Jacinto Júnior: “este reconhecimento é fruto de um esforço muito grande de cada um de nós”
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BRASPRESS RECEBE O PRÊMIO
Melhores 2019 – Top 100

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

Urubatan Helou, Diretor Presidente, e Paulo Romes Junqueira, presidente da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia (ACIUB)

A

Braspress recebeu o prêmio Melhores 2019 –
Top 100, na categoria Encomendas Expressas,
em cerimônia realizada no dia 4 de outubro
passado em Uberlândia (MG). Urubatan Helou, Diretor
Presidente, compareceu à cerimônia, que reuniu autoridades, empresários e personalidades da cidade do
Triângulo Mineiro.
O prêmio Top 100 é oferecido às melhores empresas
HSUR¿VVLRQDLVGH8EHUOkQGLDSRUPHLRGD$VVRFLDomR&Rmercial e Industrial de Uberlândia (ACIUB), Câmara de
Dirigentes Lojistas de Uberlândia (CDL), Federação das
,QG~VWULDV GR (VWDGR GH 0LQDV *HUDLV ),(0*  ± 5HJLRQDO 9DOH GR 3DUDQDtED 2UGHP GRV $GYRJDGRV GR %UDVLO
(OAB), Sindicato Rural de Uberlândia (SRU) e Sociedade
Médica de Uberlândia (SMU).
Entre as autoridades presentes estavam Paulo Romes
Junqueira, Presidente da ACIUB; Oswaldo Luiz Pereira,
Representante da CDL; Pedro César Spina, Presidente
da FIEMG; Angela Parreira Oliveira Botelho, presidente da
OAB; Dagmar José dos Santos, Diretor Secretário do SinGLFDWR 5XUDO GH 8EHUOkQGLD 9HUHDGRU +pOLR )HUUD] %DLDno), Presidente da Câmara Municipal de Uberlândia, e o
9HUHDGRU$GULDQR=DJR
Na ocasião, o Diretor Presidente, Urubatan Helou, esteve acompanhado de sua esposa, Alayses Helou; da Gerente Nacional de Marketing e Comunicação, Denise de Paiva,
e da Gerente Regional do Triângulo Mineiro, Carla Gomes
Mendonça.
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Ao discursar no evento, Urubatan Helou declarou:
“Quero iniciar minha fala cumprimentando o Paulo, presidente da ACIUB, em nome de quem eu cumprimento todos
os empresários e todos os homenageados aqui presentes.
4XHURSDUDEHQL]DUR&OiXGLR9LOOHODEULOKDQWHMRUQDOLVWD
pelo evento. Quarenta anos! Mais importante do que este
momento é a linda trajetória que se percorreu para aqui
chegar. É claro que eu não poderia iniciar esta fala sem
quebrar o protocolo.
Lá no fundo, na mesa 120, vejo os meus amigos de inIkQFLDHVWiOiR&RFDHVWiOiR+XJVPDUHVWiOiR=XFRSH
está lá o Strangão. Na outra mesa está o Cuanda, genro
do Dr. Ermínio, que hoje será homenageado in memoriam.

“Empresário não é de direita; não é de esquerda; não é de centro. Empresário é brasileiro!”, falou Urubatan Helou

Na parte superior da esquerda para a direita: João Bernardes Zucope; Evandro Ozanan (Strangão); Lenine Gomes (Coca); Hugsmar
Quintino; Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress; Cláudio Vilela, e
Olgálvaro Bastos. Na parte inferior: Maria Meire Bernardes e Alayses Helou

Eu queria agradecer a Deus por este momento. Além
de agradecer a Deus, eu gostaria também de agradecer ao
meu pai, que em 1939 decidiu vir para Uberlândia. Aqui ele
se casou e aqui nasci. Hoje eu tenho o maior orgulho de
dizer que sou uberlandense”.
8UXEDWDQ+HORXSURVVHJXLXIDODQGRVREUHRVGHVD¿RV
do empresariado brasileiro e das mudanças no cenário nacional: “Quero dizer para vocês que nós vivemos em um
País onde a autoestima do empresário é comumente baixa.
E por que é baixa? Porque nós lutamos contra obstáculos
que às vezes este hostil território dos negócios nos impõe.
São mais de 13 pacotes econômicos; são mais de oito
moedas diferentes, e isso acabou transformando todos nós
em verdadeiros atletas empresariais. Empresário brasileiro
é destaque em qualquer lugar do mundo porque aprende a
viver no mais hostil dos terrenos.
(VWH HYHQWR QRV OHYD D UHÀH[}HV GH RQGH YLHPRV
TXHP VRPRV H SDUD RQGH YDPRV 9LHPRV GHVWH WHUULWyULR
hostil, mas hoje podemos assistir à reforma trabalhista, à
reforma da Previdência e à reforma tributária, que está aí
SDUDGHVEXURFUDWL]DURVPHLRV¿VFDLVHRVPHLRVGHSDJDmento das nossas companhias. Portanto, nós estamos pavimentando o terreno para um novo Brasil: um Brasil onde
será consagrada a saga do empresário.
Eu poderia estar aqui hoje aproveitando este evento
para falar da minha companhia e dos nossos 9 mil colaboradores, mas eu precisaria falar também dos colaboradores destes 100 agraciados. Eu poderia falar da nossa
tecnologia embarcada, mas deveria falar também da alta
tecnologia aplicada nos negócios destes 100 agraciados
aqui hoje. Eu poderia falar das maravilhas do nosso neJyFLR FRQVWUXtGR DR ORQJR GRV ~OWLPRV  DQRV PDV HX
precisaria falar também da trajetória de cada um destes
100 homenageados - homenageados verdadeiros, porque
também passaram por um processo de superação, um

processo de abstinência, um processo de resignação para
poderem construir os seus negócios.
Na verdade, empresário não gosta de dinheiro. Eu não
conheço nenhum empresário que goste de dinheiro. Se
empresário gostasse de dinheiro, não investiria tanto.
Nós estamos vivendo no País este momento histórico.
Nós estamos assistindo à disrupção dos meios de comunicação através da internet; à disrupção dos táxis através
do Uber (aliás, eu estou na capital do Uber: Uberlândia); à
disrupção das lojas físicas por lojas virtuais.
Portanto, o empresário é aquele resignado que se dedica ao seu negócio e analisa para onde está caminhando.
É uma vida de resiliência: você tem que fazer opções; não
se pode ter tudo na vida. Para se ter alguma coisa, tem
que se renunciar a outra”, expressou o Diretor Presidente
da Braspress.
(OH¿QDOL]RXDJUDGHFHQGRHGHL[DQGRXPDPHQVDJHP
de otimismo aos convidados: “A maioria dos empresários
renuncia à vida. Falando em renunciar à vida, eu gostaria
de fazer um cumprimento muito especial: quero cumprimentar minha esposa, Lays, em nome de quem cumprimento todas as esposas dos 100 agraciados e todas as
mulheres aqui presentes.
$OLiVHXQmRVHLRTXH¿]GHWmRERPD'HXVSDUDTXH
Ele pudesse me dar esta mulher maravilhosa há 43 anos.
Quero cumprimentar também a Carla, nossa Regional do
Triângulo Mineiro, e cumprimentar a Denise. Cumprimentando-as, eu quero agradecer a vocês e dizer que eu sou
apenas a ponta do iceberg. A base desta coluna quem
construiu foram vocês.
O que nos enriquece efetivamente é poder produzir.
Empresário não é de direita; empresário não é de esquerda; empresário não é de centro; empresário não é oposicionista; empresário não é governista. Empresário é brasileiro! Muito obrigado, meus amigos, e que Deus abençoe a
todos”, encerrou Urubatan Helou.

/Dt] 'LDV 9HQGHGRUD GD ¿OLDO GH 8EHUOkQGLD 0*  $PHOLVVDQGUD
Marques, Vendedora; Alayses e Urubatan Helou; Carla Mendonça,
Gerente Regional do Triângulo Mineiro; Fabiana Ramos, Vendedora;
Railene Souza, Vendedora, e Denise de Paiva, Gerente Nacional de
Marketing e Comunicação
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URUBATAN HELOU RECEBE
a Medalha da Constituição

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

Alayses e Urubatan Helou; Coronel Telhada, Deputado Estadual de São Paulo, e Coronel Antônio Marin, Gerente Nacional de Gerenciamento de Riscos

U

rubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress, recebeu a Medalha da Constituição em cerimônia realizada na Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo, em 9 de julho passado. Na ocasião, Urubatan Helou
esteve acompanhado da esposa, Alayses Helou; do Coronel Antônio Marin, Gerente Nacional de Gerenciamento de
Riscos, e Denise de Paiva, Gerente Nacional de Marketing
e Comunicação.
Sobre a outorga recebida, o Diretor Presidente declarou:
“Estou imensamente honrado com o recebimento da Medalha da Constituição, que é uma das mais importantes honrarias do Estado de São Paulo. Sou mineiro de Uberlândia
e carrego o espírito empreendedor e trabalhador do povo
paulista. Sendo eu paulista de alma e coração, acredito na
importância de preservarmos este espírito pelo trabalho e
pela liberdade de nossos ideais em prol do desenvolvimento
GH6mR3DXOR´D¿UPRX
A Medalha da Constituição é uma honraria concedida
pelo governo de São Paulo através da Assembleia Legislativa do Estado desde 1962, com o intuito inicial de condecorar ex-combatentes da Revolução Constitucionalista de
1932. Posteriormente, a Medalha da Constituição passou a
ser outorgada a civis e militares que mantêm vivos os ideais
revolucionários de 1932, entre eles a defesa do estado democrático de direito e o bem-estar do povo paulista.
A Revolução Constitucionalista de 1932 foi um movimento de caráter civil e militar que eclodiu no Estado de São Pau-
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Urubatan Helou, à esquerda, recebeu a homenagem por indicação do
Deputado Estadual Coronel Telhada, à direita

lo em 9 de julho do mesmo ano contra o Governo Provisório
de Getúlio Vargas, após a extinção do Congresso Nacional
e das Assembleias Legislativas. Com a morte dos estudantes e símbolos da oposição ao governo - Miragaia, Martins,
Dráusio e Camargo -, os paulistas se armaram e por 90 dias
lutaram por uma nova Constituição, promulgada em 1934.

COMEMORAÇÃO

BRASPRESS HOMENAGEIA
seus Motoristas
......................................................

A

Braspress homenageou seus Motoristas em virtuGHGRGLDTXHFHOHEUDDPDLVLPSRUWDQWHSUR¿VVmR
do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC). Como
tradicionalmente acontece, o dia 25 de julho passado foi
marcado por comemorações em diversas cidades onde a
2UJDQL]DomRHVWiSUHVHQWH
A data foi festejada no Planeta Azul, em Guarulhos
63  H QDV ¿OLDLV GH $UDUDTXDUD 63  $UDoDWXED 63 
%DXUX 63  %OXPHQDX 6&  %UDVtOLD ')  &HQWURV GH
Apoio Operacional Braspress (CAOB) de Barueri (SP),
&DQWDUHLUD H 6DQWR$PDUR HP 6mR 3DXOR 63  &DPSLQDV 63 &XULWLED 35 )ORULDQySROLV 6& )UDQFD 63 
*RLkQLD *2 ,WDMDt 6& -DUDJXiGR6XO 6& /RQGULQD
35  1RYR +DPEXUJR 56  3LUDFLFDED 63  3RUWR$OHJUH 56 5HFLIH 3( 5LEHLUmR3UHWR 63 5LRGH-DQHLUR
5- 6mR-RVpGR5LR3UHWR 63 6mR-RVpGRV&DPSRV
63 6RURFDED 63 8EHUDED 0* 8EHUOkQGLD 0* H
9LWyULD (6 
8UXEDWDQ +HORX 'LUHWRU 3UHVLGHQWH WHP LGHDOL]DGR H
viabilizado projetos que proporcionam aos Motoristas consFLHQWL]DomR DSULPRUDPHQWR VD~GH H TXDOLGDGH GH YLGD
&RPDH[HFXomRGHVVHVSURMHWRVQDVFHUDPDVSULQFLSDLV
ações preventivas da Companhia, que aliam investimentos
RSHUDFLRQDLVjYDORUL]DomRGRFDSLWDOKXPDQR
1HVVHFHQiULR8UXEDWDQ+HORXWHPD¿UPDGRFRQVWDQWHPHQWH³$OpPGDPHOKRUHVWUXWXUDRSHUDFLRQDOTXHXPD
empresa de transportes pode oferecer, a Braspress conta
com espaços dedicados ao bem-estar e ao aprimoramento
GRV 0RWRULVWDV ,VVR VH UHÀHWH YLVLYHOPHQWH QD TXDOLGDGH

dos nossos serviços, reconhecidamente um diferencial
competitivo na nossa atividade.
1D%UDVSUHVVR0RWRULVWDWHPWRGDXPDLQIUDHVWUXWXUD
preparada para atender às necessidades de desenvolviPHQWR SUR¿VVLRQDO H GH FXLGDGRV FRP D VD~GH 4XDQGR
PHQFLRQRHVVHVDVSHFWRVUH¿URPHjVDo}HVHIHWLYDVTXH
JDUDQWHPSUHYHQomRGHGRHQoDVHGHDFLGHQWHVFRPRR
Centro de Atendimento ao Motorista Braspress (CAMB)
³%DVLO GH %DUURV´ D WHOHPHWULD R VLPXODGRU GH GLUHomR H
mais recentemente, o sonômetro.
&RPHVVDVDo}HVSUHYHQWLYDVJDUDQWLPRVRPHQRUtQGLFHGHDFLGHQWHVMiUHJLVWUDGRFKHJDQGRSUy[LPRD]HUR
H 0RWRULVWDV FRP FKHFDJHP GH VD~GH VHPSUH HP GLD H
TXDOL¿FDGRVSDUDRVGHVD¿RVGDSUR¿VVmR
6HPSUHGLJRTXHR0RWRULVWDpRSULQFLSDOSUR¿VVLRQDO
GH XPD WUDQVSRUWDGRUD H tFRQH GHVWH VHWRU 1mR DGLDQWD
WHUPRV R PHOKRU FDPLQKmR SDUD SUHYHQLU DFLGHQWHV QmR
DGLDQWDLQYHVWLUPRVHPDXWRPDomRWHFQRORJLDQRPHOKRU
GDWDFHQWHUHQRVPDLVDYDQoDGRVVRIWZDUHVVHQmRLQYHVtirmos e valorizarmos a nossa gente.
2TXHQyVSUHFLVDPRVID]HUpYDORUL]DUDSUR¿VVmRSRLV
VmRYRFrVTXHDEDVWHFHPRVODUHVEUDVLOHLURV6HPYRFrV
QmR KDYHULD YLGD %DVWD OHPEUDU TXH R DEDVWHFLPHQWR IRL
LQWHUURPSLGR GXUDQWH RV GLDV GH SDUDOLVDomR HP PDLR GR
DQRSDVVDGR$PHUFDGRULDQmRFKHJDDXPOXJDUSRURVPRVHTXHPWUDQVSRUWRXQmRIRLRYHQWRPDVIRUDPYRFrV
Motoristas da Braspress. É fundamental que todos saibam
GDLPSRUWkQFLDTXHYRFrVWrPHQmRVRPHQWHSDUDD2UJDQL]DomRPDVSDUDWRGRR3DtV´¿QDOL]RXHOH

Raphael Augusto, Gerente, à esquerda; e Ariovaldo Minhoto, Gerente Nacional de Operações, à direita com os Motoristas de São Paulo (SP)
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2V0RWRULVWDVGD¿OLDOGH%OXPHQDX 6& DFRPSDQKDGRVGR*HUHQWH5HQDWR*HUDUGLHPGHMXOKRSDVVDGR

0RWRULVWDVGD¿OLDOGH%DXUX 63 VHUHXQLUDPSDUDFRPHPRUDUDGDWD

2*HUHQWH7KLDJR7LGHLDRFHQWURFRPRV0RWRULVWDVGD¿OLDOGH$UDoDWXED 63
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2V0RWRULVWDVGR&HQWURGH$SRLR2SHUDFLRQDO%UDVSUHVV &$2% GH%DUXHUL 63 DFRPSDQKDGRVGR*HUHQWH5DLPXQGR0DWRVjGLUHLWD

1R&$2%&DQWDUHLUDHP6mR3DXOR 63 WDPEpPWHYHFRPHPRUDomRHPGHMXOKRSDVVDGR

*LOEHUWR0DUDVVL*HUHQWHDRFHQWURHRV0RWRULVWDVGD¿OLDOGH3LUDFLFDED 63
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0RWRULVWDVGD¿OLDOGH&DPSLQDV 63 VHUHXQLUDPDFRPSDQKDGRVGR*HUHQWH5HJLRQDO+HQULTXH&RLPEUD

0RWRULVWDVGD¿OLDOGH1RYR+DPEXUJR 56 DFRPSDQKDGRVGD*HUHQWH/tULD7DXIHDRFHQWUR

9DOGHPLU$OPHLGD*HUHQWHGD¿OLDOGH&XULWLED 35 jHVTXHUGDDFRPSDQKRXRV0RWRULVWDVHPGHMXOKRSDVVDGR

BRASPRESS NEWS

39

COMEMORAÇÃO

0RWRULVWDVGD¿OLDOGH)UDQFD 63 VHUHXQLUDPSDUDFRPHPRUDUDGDWDFRPR*HUHQWH0DQRHO0HVVLDVjHVTXHUGD

2V0RWRULVWDVGD¿OLDOGH*RLkQLD *2 VHUHXQLUDPFRPR*HUHQWH:DOGHQLOGR/HLWHjGLUHLWD

&RPHPRUDomRGRV0RWRULVWDVGH-RLQYLOOH 6& HPGHMXOKRSDVVDGR
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$*HUHQWH5HJLRQDO6LPRQH%RUJHVDRFHQWURSDUWLFLSRXGDFRPHPRUDomRHPKRPHQDJHPDRV0RWRULVWDVGD¿OLDOGH5LEHLUmR3UHWR 63

&DUOD*RPHV*HUHQWH5HJLRQDOGR7ULkQJXOR0LQHLURiHVTXHUGDDFRPSDQKRXRV0RWRULVWDVGD¿OLDOGH8EHUOkQGLD 0*

2V0RWRULVWDVGD¿OLDOGH6mR-RVpGR5LR3UHWR 63 DFRPSDQKDGRVGR*HUHQWH6DQGUR/RXUHQFLQLDRFHQWUR
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$FRPHPRUDomRQD¿OLDOGH,WDMDt 6& WHYHDSUHVHQoDGR*HUHQWH0D\FR9LHLUDDRFHQWUR

2V0RWRULVWDVGR&HQWURGH$SRLR2SHUDFLRQDO%UDVSUHVV &$2% GH6DQWR$PDURHP6mR3DXOR 63 FRPHPRUDUDPDRODGRGD*HUHQWH5REHUWD
7UDSSiHVTXHUGD

(P5HFLIH 3( RV0RWRULVWDVUHJLVWUDUDPDFRPHPRUDomRHPGHMXOKRSDVVDGR
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,YDLU$ULGD6LOYD0RWRULVWDGD¿OLDOGH&ULFL~PD 6& UHFHEHXDKRPHQDJHP

2*HUHQWH/XL]$OEHUWR$EUHXjGLUHLWDDFRPSDQKRXRV0RWRULVWDVGD¿OLDOGH8EHUDED 0*

1D¿OLDOGH9LWyULD (6 RV0RWRULVWDVFRPHPRUDUDPDGDWDFRP(GXDUGR0LQXWWL*HUHQWH5HJLRQDOGR(VStULWR6DQWRjGLUHLWD
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BRASPRESS FAZ AMPLIAÇÃO
e renovação da frota

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

Milton Petri, Diretor Vice-Presidente: “Procuramos selecionar o melhor veículo que se adapte às nossas operações”

C

om o objetivo de manter a frota com idade média
de 3,5 anos, a Braspress realizou a aquisição de
mais 100 veículos neste ano. Desta vez, foram adquiridos os seguintes modelos: MBB Van Sprinter, 313 CDI;
semirreboques (bitrens); carretas Facchini; cavalos mecânicos MBB Axor 2141; VW Delivery Express e VW 24.280
&RQVWHODWLRQFRPED~VIULJRUL¿FDGRVSDUDDWHQGHUDRWUDQVporte de produtos farmacêuticos, que exigem controle de
temperatura entre 0ºC e 5ºC graus.
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A informação foi prestada por Milton Domingues Petri,
Diretor Vice-Presidente, que acompanha o assunto de perto.
“Essa compra de caminhões, que exigiu investimentos de R$ 16,568 milhões, será destinada à ampliação e
renovação da frota urbana, já que adotamos a constante
política de manter veículos que não ultrapassem cinco
anos de uso, em média, para evitarmos os altos custos de
manutenção e para colaborarmos na preservação do meio
DPELHQWH´D¿UPRX0LOWRQ3HWUL

BRASPRESS NEWS

45

INVESTIMENTOS
2V FDPLQK}HV FRP HQWUHJD SURJUDPDGD DWp R ¿QDO GR
ano, irão atender às necessidades logísticas na distribuição urEDQDHQDVWUDQVIHUrQFLDVHQWUHDV¿OLDLVGD2UJDQL]DomR
Segundo Milton Petri, a Diretoria da Braspress também
tem a constante preocupação de renovar a frota para proporcionar aos Motoristas veículos modernos e de fácil dirigibilidade.

³&RPRVDEHPRVGDVGL¿FXOGDGHVGDVHVWUDGDVEUDVLOHLras, buscamos adotar veículos com tecnologia avançada
SDUD IDFLOLWDU R WUDEDOKR GRV SUR¿VVLRQDLV GR YRODQWH$Vsim, conseguimos proporcionar maior conforto e, ao mesmo tempo, reduzir as chances de o estresse aumentar no
dia a dia das atividades”, acrescentou o Vice-Presidente
da Braspress.

Trânsito nas grandes cidades
O trânsito nas grandes metrópoles brasileiras é mais
uma das preocupações da Diretoria da Organização, já
que o excesso de veículos nas ruas acaba aumentando as
GL¿FXOGDGHVSDUDVHUHDOL]DURDEDVWHFLPHQWRXUEDQR3RU
HVVHPRWLYRVHMXVWL¿FDDRSomRGHUHQRYDUDIURWDXUEDQD
com o veículo adequado para a melhor circulação.
“Não ignoramos esses problemas e procuramos selecionar o veículo que melhor se adapte às nossas operações
logísticas para facilitar a mobilidade”, explicou Milton Petri.
Todos os veículos adquiridos são de tecnologia de última geração e estão dentro das mais modernas normas,

Frota Braspress é a mais jovem do mercado com idade média de 3,5 anos

46

BRASPRESS NEWS

dotados de gerenciamento eletrônico de combustível para
proporcionarem o melhor desempenho e baixo consumo de
combustível, além de atenderem à legislação PROCONVE
P-7, referente à preservação do meio ambiente. Os novos
veículos também estão em conformidade com as normas
do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA).
“Na compra anterior, no começo de 2019, realizamos
investimentos de R$ 21 milhões na aquisição de carretas
padrão balsa; cavalos mecânicos Axor 1933 e veículos
$WHJR  SDUD DWHQGHU DR PHUFDGR IDUPD´ ¿QDOL]RX R
Diretor.

CA M I N H O
LIVRE
PA R A A

PRODUTIVIDADE
DO SEU
N EGÓCIO.
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SÉRIE “PARCERIAS”

GENTROP,
parceira da Braspress

......................................................
2 IXWXUR p EULOKDQWH H VDEHPRV TXH D SDUFHULD
*HQWURS%UDVSUHVVMiGHXPXLWRFHUWR&RPFHUWH]DLUHPRV
cada vez mais longe!
)DODQGRXPSRXFRGDVROXomRTXHWHPRVFRPYRFrVR
uso do G Suite é somente a porta de entrada para as coQH[}HVH$3,GRPXQGR*RRJOH&ORXG1yVWHPRVGLYHUVRV
SURGXWRVHVHUYLoRVTXHLUHPRVDSUHVHQWDUHFRPFHUWH]D
LUmR IDFLOLWDU R WUDEDOKR LQWHUQR GRV SUR¿VVLRQDLV VHPSUH
HPEXVFDGDPDLRURWLPL]DomRGHKRUDVWUDEDOKDGDVFRP
IRFRQRFRUHEXVLQHVVGDHPSUHVD
Além disso, temos ainda muitas ofertas que podem sanar
GHVD¿RVGD2UJDQL]DomRFRPRWHFQRORJLDVSDUDYLGHRFRQIHUrQFLDKDUGZDUHSDUDXVXiULRVUHPRWRVHORXVDVLQWHUDWLYDV
HQWUHWDQWRVRXWURVSURGXWRV*RRJOH´H[SOLFRXDGLUHWRUD
Alline Antoquio é Diretora da Gentrop

A

o prosseguirmos com a série Parcerias, desta
vez entrevistamos Alline Antoquio, Diretora da
Gentrop, que acredita no poder das parcerias e das
SHVVRDV³$¿QDOTXDQGRSHQVDPRVHPFRQMXQWRHWUDEDOKDPRV HP KDUPRQLD IRFDGRV HP XP ~QLFR REMHWLYR QyV
chegamos mais longe, e não é diferente com a Braspress.
Nosso relacionamento se consolidou a partir do mês de
DEULOSDVVDGR´GHVWDFRXHOD
Segundo a representante da Gentrop, participar e conWULEXLUFRPRVDYDQoRVWHFQROyJLFRVFRPRSDUFHLURGHQHJyFLR TXH DSRLRX D 2UJDQL]DomR GXUDQWH D HVFROKD GH LU
SDUDDQXYHPWHPVLGRXPDMRUQDGDGHULFDVH[SHULrQFLDV
e de muita troca.
³$%UDVSUHVVGHXPDLVXPSDVVRHPGLUHomRjVLQRYDo}HVGRIXWXURHDHVFROKDSHOD*RRJOHpVRPHQWHPDLV
XPDSURYDGHTXHVHJXUDQoDFRODERUDoão e produtividade
devem estar cada vez mais no radar das empresas que
TXHUHPFRQWLQXDUSLRQHLUDVQRVVHXVQHJyFLRV
$VVLPD2UJDQL]DomRS{GHFRQWDUFRPRVVHUYLoRVWpFQLFRVGHLPSOHPHQWDomRLQIUDHVWUXWXUDWHFQROyJLFDHPHWRGRORJLDGHJHVWmRDOpPGHSODQHMDPHQWRGHFRPXQLFDomRODQoDPHQWRGRSURMHWRHXP*RRJOH'D\H[FOXVLYR´DFUHVFHQWRX
dizendo que pensar nas etapas desse processo de forma esWUDWpJLFDSURPRYHXDPXGDQoDFXOWXUDOGHQWURGD%UDVSUHVV
Segundo ela, é muito importante ser parceira e forneFHGRUD GD %UDVSUHVV SRUTXH HVWDPRV PXLWR SUy[LPRV D
LQRYDo}HVFDSD]HVGHDX[LOLDUHWUD]HUOX]DRIXWXURTXHD
'LUHWRULDGDHPSUHVDSUHWHQGHDOFDQoDUQRPHUFDGR
³$FRQWUDWDomRGR*RRJOH*6XLWHMipXPDUHVSRVWDDR
SODQRGHPRGHUQL]DomRHLQRYDomRSHQVDGRHHVWUXWXUDGR
pela Braspress. Entendemos que esse é mais um grande
passo que deve ser comemorado e estamos dispostos a
FRQWLQXDU MXQWRV SDUD H[SORUDUPRV QRYRV GHVD¿RV UXPR
jH[SDQVmRGDHPSUHVDQDQXYHPHDPHOKRUHVXVRVGH
tecnologia aplicada a pessoas.
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História
(QWUHHFRUSRUDo}HVFRPHoDUDPDHQWHQGHUTXHRPRGHORGHQXYHPSRGHULDVHUXPDRSomRH¿FLHQWHHHFRQ{PLFDSDUDSURPRYHUVHXVQHJyFLRV$6DOHVIRUFH
e o Google se consolidavam no mercado corporativo de
Software as a Service (SaaS).
)RLQHVVHDPELHQWHTXHHPQDFLGDGHGH3DOR$OWR
QR HVWDGR GD &DOLIyUQLD (VWDGRV 8QLGRV  QDVFHX D *HQtrop, que tinha como missão apoiar empresas a selecionar
as melhores tecnologias na nuvem e realizar o processo de
JHVWmRGHPXGDQoDHLPSODQWDomRGDVQRYDVWHFQRORJLDV
À medida que as tecnologias iam evoluindo, a Gentrop
WDPEpPHYROXLX7HQGRDQRVGHH[SHULrQFLDFRQVROLGRXVHX
SRUWIyOLRFRPDVPHOKRUHVHPDLVH¿FLHQWHVWHFQRORJLDVSDUD
atender aos clientes. Atualmente, é especialista no assunto
TXDQGRVHSUHFLVDGHDOJR~QLFRTXHWUDJDUHVXOWDGRVDMXGDQGRRVFOLHQWHVFRPVROXo}HVQDQXYHPFRPVHJXUDQoD
FRODERUDomRFRPXQLFDomRJHVWmRPDUNHWLQJHYHQGDV
Atualmente, possui sede em São Paulo com duas uniGDGHVGHQHJyFLR*RRJOHH6DOHVIRUFH'LVS}HDLQGDGH
XP H[WHQVR SRUWIyOLR GH SURGXWRV H VHUYLoRV H FRQWD FRP
XPWLPHGHHVSHFLDOLVWDVHPGLIHUHQWHViUHDVGHVGHYHQGD LPSOHPHQWDomR GHVHQYROYLPHQWR H FDSDFLWDomR GH
SHVVRDVDWpJHVWmRGHPXGDQoDGHQHJyFLR
Em um mercado competitivo, escolher o partner e a soOXomR LGHDO SDUD R QHJyFLR VHPSUH ¿FD PXLWR D FDUJR GR
cliente, o que, na maioria das vezes, não é corretamente
RULHQWDGR3RULVVRD*HQWURSVHSURS}HDRXYLUHHQWHQGHU
RQHJyFLRHRGHVD¿RGRVFOLHQWHVGRVVHXVFOLHQWHV
'H DFRUGR FRP D 'LUHWRUD$OOLQH R PDLRU REMHWLYR GD
HPSUHVD p VROXFLRQDU TXHVW}HV H GHPDQGDV FRPSOH[DV
FRPDH[SHUWLVHGDWHFQRORJLDJDUDQWLQGRXPDWHQGLPHQWR
de qualidade.
³&RQVWkQFLD DWHQomR IRFR H VHQVR GH XUJrQFLD VHPSUH ¿]HUDP SDUWH GR QRVVR SURSyVLWR GH DWHQGHU EHP DR
PHUFDGRWUD]HQGRVROXo}HVGHWHFQRORJLDTXHSULRUL]HPD
JHVWmRHRWUDEDOKRGDVSHVVRDV´GHVWDFRXHOD
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Gama de ferramentas e soluções
$*HQWURSHVSHFLDOLVWDHPWHFQRORJLD6DD6HPFRQMXQto com o Google e a Salesforce, atende aos clientes com
IHUUDPHQWDVHVHUYLoRVIRFDGRVHPFRODERUDomRSURGXWLYLGDGHJHVWmRPDUNHWLQJHYHQGDVGHVGHDLQIUDHVWUXWXUD
GH7HFQRORJLDGD,QIRUPDomR 7, GDVRUJDQL]Do}HVDWpR
UHODFLRQDPHQWR HQWUH HPSUHVDV H FOLHQWHV DX[LOLDQGR WRGRVRVVHJPHQWRVGHQHJyFLRVDSRWHQFLDOL]DUVHXVHVIRUoRVHPWHFQRORJLDHPDUNHWLQJ
'HVGHRLQtFLRRIRFRGDHPSUHVDIRLDSURYHLWDUDH[SHUWLVHWHFQROyJLFDHVHXFRQKHFLPHQWRGHPHUFDGRSDUD
VROXFLRQDURVSUREOHPDVGRVVHXVFOLHQWHVGHIRUPDUiSLGD H¿FD] H HIHWLYD 3RU FRQWD GLVVR LQRYRX DV SDUFHULDV
com os fornecedores atuais e desenvolveu dentro de casa
NQRZKRZHPGLYHUVDVYHUWHQWHVSDUDDSRLDUDVPXGDQoDV
~QLFDVGHFDGDFOLHQWHHPFDGDSURMHWR
$HVSHFLDOLGDGHDQWHVIRFDGDDSHQDVHPERDVWHFQRORJLDVWUDQVIRUPRXVHHPVHUYLoRH[FOXVLYRSDUDFOLHQWHVD
SDUWLUGRFRQKHFLPHQWRGHSHVVRDVPmRGHREUDTXDOL¿FDda e tecnologias de ponta.
$VVLPVmRGXDVJUDQGHVXQLGDGHVGHQHJyFLR
1 Google, com foco em plataformas de tecnologia e colaERUDomR'HVGHDLQIUDHVWUXWXUDGHPLJUDUSDUDDQXYHPDV
IHUUDPHQWDVGHSURGXWLYLGDGHPHQVDJHULDHFRPXQLFDomR
RVSURMHWRVGHJHVWmRGHPXGDQoDDWpDFDSDFLWDomRID]HP
SDUWHGRHVFRSRGHWUDEDOKRGHVWDXQLGDGH2SURGXWRPDLV
procurado é o G Suite, pacote de ferramentas corporativas
do Google, como e-mail, armazenamento em nuvem, chats
e videoconferências, documentos e muito mais.
2 6DOHVIRUFHFRPIRFRQR2PQLFKDQQHOSODWDIRUPDGH
PDUNHWLQJ H GDGRV 7UDEDOKDPRV FRP FRQVXOWRULD LPSOHPHQWDomR WpFQLFD FDSDFLWDomR GH HTXLSHV H SODQRV GH
VHUYLoRVH[FOXVLYRVEDVHDGRVQRREMHWLYRGHPDUNHWLQJGH
FDGD RUJDQL]DomR 2 SURGXWR FKDYH DTXL p R 6DOHVIRUFH
0DUNHWLQJ&ORXG

2V FOLHQWHV GD HPSUHVD GH PRGR JHUDO HVWmR j SURFXUD GH VROXo}HV WHFQROyJLFDV D ¿P GH VDQDU GHPDQGDV
GHJHVWmRLQIUDHVWUXWXUDPDUNHWLQJHYHQGDV6mRSUR¿VVLRQDLVTXHSHQVDPHPLQRYDomRHQWHQGHPRVFXVWRVGH
XPDPXGDQoDHGHXPDWUDQVIRUPDomRFXOWXUDOFRPEDVH
em uma tecnologia de ponta e, na maioria dos casos, esWmR j SURFXUD GH XP SDUFHLUR FRP R TXDO SRVVDP FRQWDU
HP PpGLRORQJR SUD]R SDUFHLUR HVVH FRP FHUWL¿FDo}HV
FRQKHFLPHQWRHH[SHUWLVHQRTXHID] 
São empresas de diferentes portes e verticais de neJyFLRVTXHIRFDPHPVHJXUDQoDTXDOLGDGHDWHQGLPHQWR
e resultados.
Assim, a Gentrop é muito procurada pelo seu atendimento, indicada pelos fornecedores (Google e Salesforce)
HUHFRQKHFLGDSHORVFOLHQWHVSRUVHUSUyDWLYDSUHVHQWHH
SURQWDSDUDVROXFLRQDURVGLIHUHQWHVGHVD¿RVGRVQHJyFLRV
³&RQVWUXtPRV VROXo}HV FRP WHFQRORJLD H IRFR QD PHOKRUHVWUDWpJLDSDUDDVSHVVRDV3DUDDVROXomRGR*RRJOH
TXHWURX[HPRVSDUDD%UDVSUHVVQRVVRPDLRUGLIHUHQFLDOH
WDPEpP R SRQWR FKDYH GR SURMHWR FRP FHUWH]D p R QRVVR
SURFHVVRGHJHVWmRGHPXGDQoDEDVHDGRQDPHWRGRORJLD
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JOREDOGR*RRJOHHIXQGDPHQWDGRHPTXDWURJUDQGHVIDVHV
que nos permitem manter um contato maior com as equipes
GH7,UHDOL]DUDQiOLVHVRUJDQL]DFLRQDLVSDUDHQFRQWUDUSHVVRDVFKDYHVTXHVHWRUQHPLQÀXHQFLDGRUHVGDWHFQRORJLDQR
departamento em que atuam, além de promoverem capaciWDo}HVHD¿QDOL]DomRGRSURMHWR´HQIDWL]RXDGLUHWRUD$OOLQH

Perspectivas
(PSUHVDIRFDGDHPVHUYLoRVGHWHFQRORJLDD*HQWURS
WHPFRPRSULQFLSDLVGHVD¿RVRHQWHQGLPHQWRGRS~EOLFRH
DFRQVROLGDomRGRXVRGDQXYHPFRPRDOWHUQDWLYDSDUDDV
VROXo}HVGH7,(VVHVGHVD¿RVVHUHODFLRQDPFRPDPLJUDomRGHGDGRVHPDOWRYROXPHXPDYH]TXHDVHPSUHVDV
EUDVLOHLUDVRSHUDPFRPVROXo}HVRQSUHPLVHPDVWDPEpP
HQIUHQWDPREVWiFXORVFRPRID]HUFRPTXHRVXVXiULRVH
RVFOLHQWHVHQWHQGDPRVFRQFHLWRV2PQLFKDQQHOGHIRUPD
D FRPSUHHQGHUHP TXH LVVR Mi p XPD UHDOLGDGH H UHTXHU
LQYHVWLPHQWRVHPDQiOLVHVGHGDGRVHHVWUDWpJLDVFDSD]HV
GHJDUDQWLUDPHOKRUXWLOL]DomRGRVVHXVFDQDLVHDHQWUHJD
GHH[SHULrQFLDVH¿FD]HVDRVVHXVFRQVXPLGRUHV
3DUD VH PDQWHU VHPSUH DWXDOL]DGD H DWHQGHU jV QHFHVVLGDGHVDHPSUHVDSURFXUDHVWDUPXLWRSUy[LPDDRV
FOLHQWHVSUH]DQGRSHORUHODFLRQDPHQWRHRVHUYLoRGHVXcesso. Por conta disso, procura ouvir de perto as dores
H RV QRYRV GHVD¿RV GH VHXV FOLHQWHV D SRQWR GH FRPSUHHQGHUHVHPSUHHVWDUDSRVWRVSDUDDX[LOLiORVHPXP
QRYRSDVVRRXDWpPHVPRH[SORUDUPDLVDVVROXo}HVTXH
podem ser úteis para o momento em que se encontram.
'LVS}H GH WLPHV PXOWLGLVFLSOLQDUHV YROWDGRV D HQFRQWUDUQRYDVVROXo}HVHPFORXG9HPDPSOLDQGREDVWDQWHR
VHXTXDGURGHIXQFLRQiULRVVHPSUHLQWHUHVVDGDHPWUD]HUSUR¿VVLRQDLVHQJDMDGRVQDFDXVDHVLQWRQL]DGRVFRP
RSURSyVLWRGDHPSUHVD6mRSUR¿VVLRQDLVFRPH[SHULrQFLDGHPHUFDGRHVStULWRMRYHPHIRFRQRDWHQGLPHQWRGDV
demandas dos clientes com muita competência.
(VVHVSUR¿VVLRQDLVSDVVDPSRULQWHQVRVWUHLQDPHQWRV
SDUDJDUDQWLUDH¿FiFLDHDDWXDOL]DomRGDVVXDVFHUWL¿FDo}HVHVWDQGRDSWRVDDWHQGHUDWRGRVRVWLSRVGHGHPDQGDVHMDWpFQLFDRXGHVXSRUWHGHFDSDFLWDomRGHSHVVRDV
RXJHVWmRGHSURMHWRV
3HQVDQGRHPEHPHVWDUHTXDOLGDGHGHYLGDD*HQWURS PDQWpP XP HVFULWyULR FRRO H DPSOR FRP HVSDoRV
DEHUWRV TXH SHUPLWHP D LQWHUDomR HQWUH VHXV FRODERUDGRUHVHDLQWHJUDomRGHVHXVWLPHV$OpPGLVVRWHPFRPR
SLODUHVGRQHJyFLRDÀH[LELOLGDGHHDPRELOLGDGHRTXH
SURSRUFLRQDDRVFRODERUDGRUHVDSRVVLELOLGDGHGHWUDEDOKDUHPKRPHRႈFHSRUH[HPSOR
3DUD RV SUy[LPRV DQRV D *HQWURS SUHYr FUHVFLPHQWR
H[SRQHQFLDO XPD YH] TXH R PRGHOR GH FORXG SURSRUFLRQD
HVFDODELOLGDGHJOREDO³-iHVWDPRVDWXDQGRFRPFOLHQWHVHP
PDLVGHTXDWURFRQWLQHQWHVIRUQHFHQGRQRVVRNQRZKRZGH
VHUYLoRVHPHWRGRORJLDVH[FOXVLYDVGHVHQYROYLGDVSRUQyV
 2 IDWR GH SRGHUPRV WUDEDOKDU FRP FRODERUDomR HP
WHPSRUHDOQRVSURSRUFLRQDHVVHGLIHUHQFLDOHÀH[LELOLGDde. A estratégia continua focada no diferencial competitivo
GH VHUPRV XPD HPSUHVD TXH FULD VROXo}HV WD\ORU PDGH
SDUDFDGDFOLHQWHHQWHQGHQGRDHVVrQFLDGRXVXiULRLQWHUQRHRFOLHQWHGRFOLHQWHSDUDDVDo}HVGHPDUNHWLQJ´
¿QDOL]RXD'LUHWRUD$OOLQH
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BRASPRESS TRANSPORTA
doações para Amargosa (BA)

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

'DHVTXHUGDSDUDDGLUHLWD/HRQDUGR2OLYHLUD-HɣHUVRQ2UQHODV6WHQLR$PRULP3LPHQWD$MXGDQWH0DUFHORGD&RQFHLomR/LPD0RWRULVWD-XOLDQD9LODV
%RDVH:HVOOH\6DQWLDJR

O

Fundo Municipal de Assistência Social de Amargosa recebeu doações transportadas de maneira solidária pela
Braspress. Na primeira oportunidade, no dia 23 de julho passado, na cidade de São Paulo (SP), foram coletados 369 qui-

los de roupas em 117 volumes; na segunda oportunidade, em
5 de agosto passado, foram coletados 2.700 quilos de roupas
em 130 volumes na cidade de Bragança Paulista (SP). As
doações coletadas seguiram para Amargosa (BA).

TRANSPORTE solidário para Sobral (CE)

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

A

Comunidade da Igreja de Nossa Senhora da
Conceição de Sobral (CE) recebeu a doação de
roupas transportadas pela Braspress em 19 de fevereiro
passado. A Companhia coletou 12 volumes de donativos

em Brasília (DF). As peças, arrecadadas por Tanha Pinho
Souza, de maneira voluntária, foram distribuídas entre
moradores da cidade de Sobral através do trabalho social
mantido pela igreja.

5RVHQLFH5LEHLUR*HUHQWH2SHUDFLRQDO7DQKD3LQKR6RX]DH&ULVWLDQH0RWD0RWRULVWDGDHVTXHUGDSDUDDGLUHLWD
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COPA SEST-SENAT DE TRÊS

Lagoas (MS) recebe apoio da Braspress

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

A

Braspress contribuiu com a Copa SEST-SENAT,
(Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de
Aprendizagem do Transporte) de Três Lagoas. A Companhia doou duas cestas básicas para a organização do
evento esportivo, que une equipes de futebol das principais empresas do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC).
&ODXGLR3DVVDUHOOL*HUHQWHGD¿OLDOGH7UrV/DJRDVUHDOLzou a entrega, que aconteceu no dia 2 de maio passado.

3HGUR +HQULTXH )DEULV ,QVWUXWRU GR 6(676(1$7 6HUYLoR 6RFLDO GR
7UDQVSRUWH H 6HUYLoR 1DFLRQDO GH $SUHQGL]DJHP GR 7UDQVSRUWH  H &OiXGLR
3DVVDUHOOL*HUHQWHGD¿OLDOGH7UrV/DJRDVGDHVTXHUGDSDUDDGLUHLWD

BRASPRESS TAMBÉM APOIA

Copa SEST-SENAT de Campo Grande (MS)

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

&DUOD0DULQD6REUHLUD%HQLWH],QVWUXWRUDGR6(676(1$7'DQLHOO\$PDGR,QVWUXWRUDGR6(676(1$71HXULYDQ7ULQGDGH*HUHQWH5HJLRQDOGH0DWR*URVVR
GR6XOH-RmR)UHPLRW/RSHV-~QLRU3URPRWRUGH(VSRUWHH/D]HUGR6(676(1$7

A

Braspress também apoiou a Copa SEST-SENAT na
etapa regional de Campo Grande (MS). Foram doadas duas cestas básicas ao projeto social desenvolvido
pela organização do evento esportivo que reúne equipes

de colaboradores de empresas de transporte da cidade.
Neurivan Trindade, Gerente Regional do Mato Grosso do
Sul, representou a Companhia na entrega das cestas básicas, em 16 de maio passado.

BRASPRESS REALIZA AÇÃO EM
apoio ao Lar Beneficente AMAR

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

A

Braspress realizou uma ação de responsabilidade
VRFLDO HP DSRLR DR /DU %HQH¿FHQWH$0$5 GH 'Xque de Caxias (RJ). A Companhia doou e transportou
produtos de higiene pessoal e de limpeza, entre os quais
álcool, alvejante, amaciante, creme dental, desinfetante,
desodorante, detergente, escovas de dente, esponjas de
limpeza, limpador multiuso, palha de aço, panos de chão
e de prato, repelente de insetos, sabão em pasta e em pó,
sabonetes, sacos de lixo e vassouras.
Tânia Regina Porto, Supervisora Administrativo-FiQDQFHLUR GD ¿OLDO GR 5LR GH -DQHLUR 5-  DFRPSDQKRX D
entrega das doações, realizada em 19 de junho passado.
Os produtos foram recebidos por Eldirene Silva Albino de
Oliveira, assistente social; Viviane Magdaleni, psicóloga, e
Raquel Oliveira de Paula, cuidadora.
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7kQLD5HJLQD3RUWRGH0RXUD6XSHUYLVRUD$GPLQLVWUDWLYR)LQDQFHLURGD¿OLDO
GR5LRGH-DQHLUR 5- 9LYLDQH0DJGDOHQLSVLFyORJD(OGLUHQH6LOYDDVVLVWHQWH
VRFLDO5DTXHO2OLYHLUDFXLGDGRUDH)iELR6LOYD$MXGDQWHGDHVTXHUGDSDUD
a direita

BRASPRESS APOIA GRUPO
de Teatro Professor Coimbra

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

2JUXSR7HDWUR3URIHVVRU&RLPEUDLQLFLRXDVDWLYLGDGHVHPGHRXWXEURGH

A

Braspress está apoiando o Grupo de Teatro Professor Coimbra, do distrito de Palmeiral, na cidade mineira de Botelhos, próxima a Poços de Caldas, com recursos da Lei de Incentivo à Cultura de Minas
Gerais, mostrando que a Organização continua com forte
atuação na área de responsabilidade social.
O grupo que iniciou as atividades no dia 3 de outubro
de 2015 acabou de completar quatro anos de história,
tendo como idealizador e patrocinador Giuseppe Dimas
de Oliveira Coimbra, Diretor Administrativo-Financeiro da
Braspress. O projeto faz parte de sua história no contexto
da região.
“Embora o grupo leve o nome de meu pai - decisão
da professora Juliana Almeida, que iniciou o grupo ao meu
lado -, esse projeto faz parte de meus objetivos de vida,
pois dedico parte de meu tempo a essa atividade, já que
estou em Palmeiral, distrito de Botelhos, quase todos os
¿QDLVGHVHPDQD0DVKiPXLWRSRUWUiVGRQDVFLPHQWRGD
ideia do Grupo de Teatro.
Há anos venho pensando em reerguer a igreja de estilo
gótico construída em 1947 por um arquiteto italiano e depois demolida em 1966 por falta de informação, pois imaginava-se que a Represa da Graminha, recém-construída
em Caconde (SP), fosse inundá-la.

Com o surgimento da ideia do grupo, havia a necessidade de se arrecadar dinheiro para a reconstrução da
igreja. É aí que entra Cleide Isabel Ramos da Silva, minha
cunhada, professora e vice-diretora da Escola do distrito de
Palmeiral. Ela abraçou a causa ao lado de Giovanni Porchia, formado em Artes Cênicas pela Universidade de São
Paulo (USP), diretor e escritor de peças teatrais, artista de
família tradicional no mundo do teatro e muito conhecido
em todo o Brasil. Eles coordenam, além do grupo de crianças, a Fundação para Resgate da Memória e Paisagem
Cultural de Palmeiral e Região, criada com o propósito esSHFt¿FRGHUHFRQVWUXLUDDQWLJDLJUHMDGH3DOPHLUDOFRPR
¿FRXFRQKHFLGD
Nesse cenário nasceu o grupo de teatro, formado inicialmente por 20 participantes com idade entre nove e 17
anos, tendo a Juliana como professora de teatro e diretora
das peças, apoiada e acompanhada por João Alexandre
Moura, então Secretário de Cultura de Poços de Caldas.
A partir de 2017, com o interesse de diversas crianças
em participar, o grupo passou a ser dirigido por Giovanni
Porchia, que atualmente orienta e dirige 32 integrantes entre nove e 20 anos, representando toda a sociedade local.
A sede do projeto é no Centro de Memórias Padre
7KRPDV 2¶%ULHQ UHVSHLWDGR LQÀXHQWH H LPSRUWDQWtVVLPR
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ícone da sociedade local, tanto para o teatro como para
o projeto de reconstrução da igreja, que se localiza na rua
Professora Isaltina, 31, no distrito de Palmeiral, onde aos
sábados pela manhã são realizados os ensaios das peças,
EHPFRPRR¿FLQDVGHWpFQLFDVWHDWUDLVH[SUHVVmRYRFDO
HVSDoRFrQLFRHR¿FLQDGHPDTXLDJHP1HVVHORFDOWDPbém são feitas apresentações para a população.
Todo ano, o grupo promove um carnavalzinho para
as crianças que já virou tradição na região. Além disso,
já se apresentaram com as seguintes peças: O Nascimento de Jesus; Dia das Mães; Contação de Histórias;

Noite das Magias; O Espírito de Natal e Rita, a Santa das
Causas Impossíveis (esta última a pedido da Paróquia
de Palmeiral).
Algumas das apresentações foram feitas no Cine Teatro São José, na cidade, e ainda se apresentaram com a
peça Noite das Magias no Festival Estudantil de Teatro no
Espaço Cultural da Urca, em Poços de Caldas, quando reFHEHUDPWURIpXHFHUWL¿FDGRGHSDUWLFLSDomR
Outras encenações foram realizadas na Escola Afonso
Romão de Siqueira, durante o Dia das Mães e nos saraus
promovidos pela instituição parceira.

DSUHVHQWD

&RQWRVGD&DURFKLQKD

3URMHWRH[HFXWDGRSRUPHLR
GD/HL(VWDGXDOGH,QFHQWLYR
j&XOWXUDGH0LQDV*HUDLV
&$
DSRLR

UHDOL]DomR

QTONCDSD@SQN
3URI&RLPEUD

,OXVWUDomRFULDGDSDUDGLYXOJDomRGRSURMHWR

Reconhecimento do grupo
O grupo já começa a ser reconhecido na região - tanto
que no dia 29 de agosto passado foi homenageado pela
Câmara Municipal de Botelhos com o diploma de Honra
ao Mérito. Com certeza muitos outros virão, pois a dedicação do idealizador, coordenadora e professor são notáveis,
contribuindo para a formação cultural desses jovens.
De acordo com a coordenadora Cleide, o teatro ajuda
no desenvolvimento e na formação dos integrantes, despertando o desejo pelo conhecimento. “A iniciativa é um
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complemento na educação básica, pois auxilia trazendo
informação e entretenimento de forma mais prazerosa e
GLYHUWLGD´D¿UPRXHOD
O professor Giovanni também acredita na importância
do teatro na vida dessas crianças e adolescentes. “Com
certeza estamos contribuindo na construção de um ser humano mais sensível, pois o teatro dá a eles a oportunidade
de assistir e participar como atores de um mundo melhor”,
destacou.

2JUXSRpIRUPDGRSRULQWHJUDQWHVGHDDQRV

Sabrina Marques (13 anos), Isadora Marcon (15), Juliana Barbosa (16), Ryan Silva Fração (13) e Daivid Henrique da Costa (14) são alguns integrantes do grupo. Todos
FRQFRUGDPDRD¿UPDUTXHVmRPXLWRIHOL]HVHPSDUWLFLSDU
GRJUXSRHSDVVDUDPD¿FDUPDLVjYRQWDGHFRPDVDSUHsentações. “Eu era muito tímida, e agora sou mais extrovertida”, explicou a jovem Juliana, assim como os demais.
Além dessas atividades, o grupo participa de passeios
FXOWXUDLVFRPRDYLVLWDomRTXH¿]HUDPDR0XVHXGH$UWH
de São Paulo (MASP) e ao Museu Catavento e quando assistiram também a duas peças de teatro: O Mágico de Oz,
no Teatro Renault, e Peter Pan, no Teatro Alfa, na capital
paulista.
“Estou muito orgulhoso de ver como esses jovens estão
crescendo e evoluindo como pessoas através do contato
com a cultura, mas meu propósito de vida não acaba aqui.

*LXVHSSH&RLPEUDpLGHDOL]DGRUHSDWURFLQDGRUGRJUXSR

0DTXHWHGDDQWLJDLJUHMDGHPROLGDHP

Tenho planos de continuar buscando recursos para o
projeto de reconstrução da antiga igreja matriz em seu terreno original em Palmeiral. O projeto já existe; só faltam os
UHFXUVRV9DPRVFRQWLQXDU¿UPHVQHVVDEXVFD
4XHUHPRVSRU¿PDJUDGHFHUDWDQWDVSHVVRDVTXHFRQtribuíram de forma altruísta para o surgimento dos projetos
aqui descritos e suas realizações, cada um a seu tempo.
Nas pesquisas participaram alunos do curso de Arquitetura da Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Poços
de Caldas, e pessoas em sua maioria da região:
- meus amigos Padre Thomas O’Brien, missionário da
Oblatos de Maria Imaculada (OMI) e Irmã Virginia Armatowski; Eduardo Oliveira, também amigo e atual Prefeito da
Cidade de Botelhos; os universitários Angelica Maciel, que
realizou a pesquisa histórica sobre a igreja, e Alissom Tavares Rosalino; Isnar Abrão Filho; e Antônio Carlos Lorette,
grande professor e arquiteto especializado em Arquitetura
de Templos.
Agradecemos a todos os que emprestaram sua colaboração, acreditando na causa e empenhando-se de alguma
forma para ver nascida a ideia de todo este projeto!
Não é sobre construir artistas… queremos ajudar a meOKRUDUYDORUHV´¿QDOL]RX*LXVHSSH
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BRASPRESS COLABORA

com transporte para Brusque (SC)

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

0D\FR9LHLUD*HUHQWHGD¿OLDOGH,WDMDt 6& &ODXGHPLU-RVp9LHLUD&RQIHUHQWH$PLOWRQ&RUUHLD&RQIHUHQWH5DIDHO)ORULQWLQR0RWRULVWDH3HGUR3HUHLUD
$GDPLGD)LEUD[7r[WHLV

A

Braspress realizou o transporte solidário de 4.284 quilos
de roupas em 223 volumes coletados no Rio de Janeiro
(RJ) e entregues em Brusque (SC). A ação fez parte do projeto

Reversa Reserva, que direcionou as roupas para a cidade caWDULQHQVH0D\FR9LHLUD*HUHQWHGD¿OLDOGH,WDMDt 6& DFRPpanhou a entrega, que aconteceu em 15 de janeiro passado.

BRASPRESS TRANSPORTA
cobertores para o Sul do País

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

A

%UDVSUHVVHD&DUPHQ6WHႇHQVVHXQLUDPPDLVYH]
em uma ação de solidariedade que aqueceu o rigoroso inverno da região Sul do Brasil. A empresa de calçados doou 400 cobertores coletados em São Paulo (SP),
sob a supervisão da Gerente Roberta Trapp, do Centro

de Apoio Operacional Braspress (CAOB) de Santo Amaro, em 4 de julho passado, com destino a Porto Alegre
(RS). A entrega aconteceu em 11 de julho passado sob
a supervisão de Cezar Fritsch, Gerente Regional do Rio
Grande do Sul.

$XJXVWR&DEUHLUDYROXQWiULR$'5$%UDVLO7LDJR0D[LPLDQRYROXQWiULR$'5$%UDVLO3DXOR/RSHV$MXGDQWHGH7UiIHJR&H]DU)ULWVFK*HUHQWH5HJLRQDOGR
5LR*UDQGHGR6XO'DQLHOL-XFNLHZVNLYROXQWiULD$'5$%UDVLO0DLFR2OLYHLUD6XSHUYLVRU2SHUDFLRQDO-DQXDULR*RQ]DOYHVYROXQWiULR$'5$%UDVLOH7KD\VH
9LHLUD0RWRULVWDGDHVTXHUGDSDUDDGLUHLWD
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BRASPRESS DOA CADEIRAS DE RODAS
e de banho para o Hospital da Polícia Militar

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

'DHVTXHUGDSDUDDGLUHLWD(GPLOVRQ0DULDGRV6DQWRV$MXGDQWH-HɣHUVRQ%LVSR7HL[HLUD&RQIHUHQWH3DXOR5REHUWR)HUUHLUD%H]HUUD0RWRULVWD&HO0DUFHO
6RɣQHU&HO&OiXGLD5LJRQ&HO$QW{QLR0DULQ*HUHQWH1DFLRQDOGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV'RQD7KHUH]D&DPDUJR3HOHJULQD0DMRU0pGLFR*LVOHQH&HO
$PpULFR0DVVDNL+LJXWL7HQHQWH&HO0DULD&HFtOLDH6DUJHQWR6RDUHV

A

Braspress doou 20 cadeiras de rodas e 20 cadeiras de
banho para o Hospital da Polícia Militar de São Paulo
(HPM). Urubatan Helou, Diretor Presidente, viabilizou a doação e o transporte das cadeiras, que foram entregues no dia
31 de julho passado. O Coronel Antônio Marin, Gerente Nacional de Gerenciamento de Riscos, representou a Companhia durante a entrega das doações.
As cadeiras de rodas e de banho foram recebidas por
Dona Thereza Camargo Pelegrina, Coordenadora do Setor
de Voluntários, que há 26 anos se dedica ao trabalho na instituição.
$$VVRFLDomR%HQH¿FHQWH3Uy6D~GHGD3ROtFLD0LOLWDUGR
Estado de São Paulo (PRÓ – PM) é responsável por arrecadar recursos para garantir atendimento médico, odontológico
e psicológico aos membros da corporação desde 1999.
Tudo o que é angariado pela instituição é direcionado
para a manutenção do Centro Odontológico, das Unidades
Integradas de Saúde, do Centro de Reabilitação, do Setor de
Psicologia do Centro de Apoio Social, bem como do Hospital
da Polícia Militar, em São Paulo (SP).
O hospital conta exclusivamente com os recursos que a
PRÓ – PM arrecada. Com os altos índices de atendimentos,
a instituição precisou de novos equipamentos para proporcionar maior qualidade no atendimento e no bem-estar aos
pacientes.
Na ocasião da entrega, o Coronel Américo Massaki Higuti,
Diretor Presidente da PRÓ – PM, falou: “Foi um ato de solidariedade da Braspress em prol da família da Polícia Militar.
(VVHFHUWL¿FDGRpDPDWHULDOL]DomRGDQRVVDJUDWLGmRj2U-

ganização e seus colaboradores por esse gesto de amor ao
próximo”, declarou ele.
O Coronel Antonio Marin agradeceu a equipe da PRÓ –
PM pela oportunidade de colaborar com o trabalho: “Quero
agradecer em nome do Sr. Urubatan Helou, nosso Diretor
Presidente, e todos os colaboradores da Braspress pela oportunidade. Viemos ajudar, mas somos nós que saímos daqui
ajudados pelo trabalho desempenhado por pessoas como
YRFrV´¿QDOL]RX

&RURQHO &OiXGLD 5LJRQ &RURQHO $PpULFR 0DVVDNL +LJXWL &RURQHO $QW{QLR
0DULQ*HUHQWH1DFLRQDOGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV7HQHQWH&RURQHO0DULD
&HFtOLD 7KHUH]D &DPDUJR 3HOHJULQD H &RURQHO 0DUFHO 6RɣQHU GD HVTXHUGD
para a direita
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BRASPRESS TRANSPORTA

brinquedos para Salvador (BA)

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

&iVVLR0DJQRGLUHWRUGHHQVLQR)OiYLR'DPDVLR*HUHQWH5HJLRQDOGD%DKLD'HQLOVRQ$OYHVGH&DUYDOKR0RWRULVWDH0DUFHOR3HUHLUD5DPRV&RQIHUHQWHGD
esquerda para a direita

E

m mais uma ação de responsabilidade social, a
Braspress transportou brinquedos de Campinas (SP)
para Salvador (BA).Com supervisão do Gerente Regional de
Campinas (SP) Henrique Coimbra, os itens foram coletados

no interior de São Paulo e entregues na capital baiana em
14 de agosto passado. Os brinquedos foram destinados às
crianças de uma creche local. Na ocasião, Flávio Damásio,
Gerente Regional da Bahia, acompanhou a entrega.

BRASPRESS APOIA

Congregação das Irmãzinhas

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

D

e maneira solidária, a Braspress apoiou a Congregação das Irmãzinhas dos Anciãos Desamparados com
o transporte solidário de três volumes que continham cruFL¿[RV SDUD RV TXDUWRV GRV LGRVRV GR /DU 6mR 5DIDHO 2
material foi transportado de Toledo (PR) para Presidente
Prudente (SP), e entregue em 1° de julho passado.

A entrega dos volumes foi acompanhada por Rodrigo
&RVWD *HUHQWH GD ¿OLDO GH 3UHVLGHQWH 3UXGHQWH 63  1D
ocasião, a Madre Carmen Cecília Moncada Albarracin,
presidente da instituição, recebeu os volumes. O Lar São
Rafael, é gerido pela Congregação das Irmãzinhas desde
1963.

0DGUH&DUPHQ&HFtOLD0RQFDGD$OEDUUDFLQH5RGULJR&RVWD*HUHQWHGD¿OLDOGH3UHVLGHQWH3UXGHQWH 63
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BRASPRESS COLABORA COM A

Campanha do Agasalho da COMJOVEM - SP

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

7D\JXDUD+HORX3UHVLGHQWHGR6LQGLFDWRGDV(PSUHVDVGH7UDQVSRUWHVGH&DUJDGH6mR3DXORH5HJLmR 6(7&(63 H'LUHWRUGH'HVHQYROYLPHQWRH1RYRV
1HJyFLRVGR*UXSR%UDVSUHVV

A

Braspress colaborou com a Campanha do Agasalho organizada pela COMJOVEM – SP (Comissão de Jovens
Empresário e Executivos de São Paulo), com o apoio do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo
e Região (SETCESP).
Com pontos de coleta espalhados pela capital paulista
e arredores, a campanha arrecadou 680 peças que foram
entregues na escola de samba Unidos de Vila Maria, em
28 de junho passado. Além da Braspress e do SETCESP, a
COMJOVEM – SP contou com o apoio de outras empresas
para concluir com sucesso a campanha de 2019.
Tayguara Helou, Presidente do SETCESP e Diretor de
Desenvolvimento e Novos Negócios do Grupo Braspress,
falou sobre as ações do sindicato e sobre a contribuição da
Braspress: “O SETCESP promove várias campanhas voltadas ao bem-estar social, e a COMJOVEM tem abraçado essas causas organizando ações tanto na área social quanto
na cultural, sempre focadas na região da zona norte de São
Paulo e de Guarulhos (SP).
A contribuição da Braspress é fundamental porque é sempre um ponto de coleta de grande relevância. A maior parte
da captação de roupas veio da Braspress. É muito bom ver a
participação das empresas, mas é muito bom também ver a
SDUWLFLSDomRGRVFRODERUDGRUHVDMXGDQGRRSUy[LPR´D¿UPRX
Tayguara Helou.

'DHVTXHUGDSDUDDGLUHLWD$GLOVRQ-RVpGH6RX]DSUHVLGHQWHGD8QLGRVGH
9LOD0DULD5LWDGH&DVVLDGRGHSDUWDPHQWRVRFLDOGDHVFRODH/XtV)HOLSH
0DFKDGRYLFHFRRUGHQDGRUGD&20-29(063

Os volumes foram recebidos por Adilson José de Souza,
presidente da escola de samba Unidos de Vila Maria, e direFLRQDGRVDR'HSDUWDPHQWRGH$VVLVWrQFLD6RFLDOTXH¿FRX
responsável pela triagem e pela distribuição dos donativos às
famílias mais necessitadas.
BRASPRESS NEWS
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INSTITUTO INFLUÊNCIA

recebe apoio da Braspress

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

A

%UDVSUHVVFRODERURXFRPR,QVWLWXWR,QÀXrQFLDDRWUDQVportar 17 volumes de São Paulo (SP) para São José do
Rio Preto (SP). Os volumes continham 255 brinquedos, que
IRUDPHQWUHJXHVDR,QVWLWXWR,QÀXrQFLD$HQWUHJDIRLUHDOL]DGD
SHOD¿OLDOGD%UDVSUHVVGH6mR-RVpGR5LR3UHWRHPGH
julho passado. Os brinquedos foram doados para crianças de
comunidades distantes do sertão nordestino.

0DULOXFLD&RVPR'DQWDV0RWRULVWD&HVDU0LUDQGD)DOFmR&RQIHUHQWH(G
PDU$XJXVWRGD6LOYHLUD&RQIHUHQWHH(PHUVRQ3UHFLRVRGR,QVWLWXUR,QÀXrQ
FLDGDHVTXHUGDSDUDDGLUHLWD

PLANEX é parceira da AACD

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

A

Planex Locação de Equipamentos, empresa do Grupo
+ 3¿UPRXSDUFHULDFRPD$VVRFLDomRGH$VVLVWrQFLDj&ULDQoD'H¿FLHQWH $$&' HPGHPDLRSDVVDGR
tornando-se uma das empresas mantenedoras da instituição. Em forma de reconhecimento e gratidão, a AACD
HQYLRXXPFHUWL¿FDGRSDUDPDUFDUDSDUFHULD$LQVWLWXLomR
que existe desde 1950, atualmente atende crianças e adulWRVFRPGH¿FLrQFLDHPQRYHXQLGDGHVHVSDOKDGDVSRUVHLV
estados brasileiros.

3ODQH[/RFDomRGH(TXLSDPHQWRVUHFHEHXXPFHUWL¿FDGRGD$$&'SHODSDUFHULD

SOLIDARIEDADE A CASA
de oração de Jacaraú (PB)

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

5HJLQDOGR6RDUHVGD6LOYD&RQIHUHQWHGH7UiIHJR:DOODFH*HUDOGRGD6LOYD0RWRULVWD0DQRHO0HVVLDV*HUHQWHGD¿OLDOGH)UDQFD 63 2WRQLHO)HUQDQGHVGD
6LOYDH'DQLHO*HUDOGRGD6LOYDGD,JUHMD(YDQJpOLFD&DVDGH2UDomRGH)UDQFD 63

A

Instituição Evangélica Casa de Oração de Jacaraú recebeu 900 quilos de donativos, entre roupas e calçados,
transportados de maneira solidária pela Braspress. Os dona-
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tivos foram coletados em 2 de agosto passado na cidade de
Franca (SP). O Gerente Manoel Messias acompanhou a coleta
dos 25 volumes direcionados à cidade paraibana de Jacaraú.

BRASPRESS TRANSPORTA DOAÇÕES PARA A

Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais

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

A

Braspress transportou doações para a ADRA Brasil
(Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos
Assistenciais) de Vitória (ES) para Porto Alegre (RS). O
transporte foi um pedido da marca de calçados Carmen
6WHႇHQVTXHXQLXHVIRUoRVFRPD%UDVSUHVVSDUDDWHQGHU
às necessidades da instituição.
A coleta aconteceu na capital capixaba, em 26 de
agosto passado, e foi supervisionada por Luiz Fábio de
2OLYHLUD*HUHQWHGD¿OLDOGH9LWyULD)RUDPFROHWDGRV
volumes com 300 quilos de doações.
Entre os itens estavam livros, roupas de cama e mesa,
além de utensílios de cozinha. A entrega dos donativos,
realizada em 28 de agosto passado em Porto Alegre (RS),
foi supervisionada por Cezar Frisch, Gerente Regional do
Rio Grande Sul.

'DHVTXHUGDSDUDDGLUHLWD/XFDV3HGURVR&RQIHUHQWH0DLFR2OLYHLUD6X
SHUYLVRU 2SHUDFLRQDO $QQHO\ 5HLV 6HFUHWiULD GD $'5$ %UDVLO H 0DULODLQH
0HGLDQHLUD0RWRULVWD

BRASPRESS TRANSPORTA

doações para a ONG Amigos do Bem

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

(GLVRQ$JRVWLGHSDUWDPHQWRDGPLQLVWUDWLYRGD21*$PLJRVGR%HP:LOOLDP6DQWRV$MXGDQWHH3DXOR6pUJLR9LHLUD0RWRULVWDGDHVTXHUGDSDUDDGLUHLWD

A

Braspress, em mais uma ação de responsabilidade
social, transportou doações da empresa de calçados
&DUPHQ6WHႇHQVGH)UDQFD 63 SDUD6mR3DXOR 63 $
entrega foi realizada em 20 de agosto passado na sede
da ONG Amigos do Bem, na capital paulista.

A carga, de 564 pares de sapatos distribuídos em 73
volumes, foi recebida por Edson Agosti, do departamento
administrativo, que representou a ONG na ocasião. Os
donativos serão enviados para famílias que participam
das ações sociais da instituição no sertão nordestino.

BRASPRESS APOIA a Fundação Edmilson
...........................................................................................................

A
6LPRQH%RUJHV*HUHQWH5HJLRQDOGH5LEHLUmR3UHWR 63 DRFHQWUR$QGUHLD
&ULVWLQDGD6LOYD0RWRULVWDH'HXVQRU&DUQHLUR)LOKR&RQIHUHQWHjGLUHLWD

Braspress transportou de maneira solidária 123 volumes com material escolar para a Fundação Edmilson. O material foi coletado em Carapicuíba (SP) e entregue na cidade de Taquaritinga (SP).
A fundação, que leva o mesmo nome do jogador pentacampeão mundial, realiza trabalhos sociais com crianças do bairro onde o jogador nasceu. Simone Borges,
Gerente Regional de Ribeirão Preto (SP), acompanhou a
entrega, que aconteceu em 30 de agosto passado.
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BRASPRESS APOIA AÇÃO

social no norte de Minas Gerais

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

/XL]&DUORV/RSHV'LUHWRUGH2SHUDo}HVGD%UDVSUHVV

A

Braspress transportou doações para a ação social que
EHQH¿FLRXPRUDGRUHVFDUHQWHVGDUHJLmRGH0DQJD
no extremo norte de Minas Gerais, com o apoio logístico
viabilizado por Urubatan Helou, Diretor Presidente, diante
da nobre e importante demanda social para esta região.
Os donativos saíram de Torre de Pedra (SP) com destino
a Minas Gerais, em 28 de agosto passado, e a entrega
aconteceu a partir do dia 31 de agosto passado.
A arrecadação dos donativos é organizada há 12 anos
pela Dona Solange, proprietária da Padaria da Zi, na cidade
paulista de Torre de Pedra, e apoiada através de amigos e
comerciantes da região. Dona Zi, como é conhecida, recolhe
doações durante meses até o agendamento da entrega.
Dona Zi conta que conhecendo a região, deparou-se
com essa realidade: “Em uma viagem com irmãos e amigos para o norte de Minas, ao ver a situação de extrema
necessidade do povo dessa região, senti em meu coração
que deveria fazer alguma coisa por eles. Reuni amigos, e
em alguns meses arrecadamos alimentos, roupas, móveis,
colchões, geladeiras, sofás e doces para as crianças.
Tínhamos as doações e precisávamos transportar. Foi
nesta ocasião que, conhecendo o Sr. Luiz Carlos e sua esposa, Tânia Regina Carpinelli Lopes, que estão nesta cidade há mais de 18 anos, intermediaram essa necessidade
logística de transporte junto à Braspress, permitindo que as
doações chegassem no seu efetivo local”, contou Dona Zi.
Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações, falou sobre
a importância da ação que leva solidariedade a uma das
regiões mais carentes do Estado de Minas Gerais. “Nós
da Braspress, exercitamos diariamente a transposição de
milhares de quilômetros, transportando riquezas, bens e
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serviços para todo Brasil. A ação de solidariedade iniciada
pela Dona Zi, precisou de nosso apoio, e na solução logística, que é materializar esses donativos aos carentes da
Região de Manga (MG), e que talvez seja uma das partes
mais onerosas e difíceis para que a ação se consolide.
Participamos desse projeto há alguns anos, emprestamos nossa estrutura de apoio, veículo, motorista e, acima
de tudo, nosso espírito de servir. Continuaremos acreditando que as ações da Dona Zi, apoiada por alguns amigos
de Torre de Pedra, intermediada pela Braspress, facilita o
resultado de fazer chegar aos mais carentes um pouco daquilo que todos nós necessitamos: solidariedade e produtos básicos”, concluiu Luiz Carlos Lopes.

*UXSRGHDPLJRVGD'RQD=LTXHFRODERUDUDPFRPDDomRQRQRUWHGH
0LQDV*HUDLV

Anuncie
aqui.

Leia a versão on-line em: www.braspress.com
'POF  
SFOBUP!CSBTQSFTTDPN

ESPORTE

CORONEL ANTÔNIO MARIN CONQUISTA
o Pan-Americano e o Sul-Americano de Judô

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

A conquista das medalhas de ouro aconteceu em 17 e 18 de agosto passado

O

Coronel Antônio Marin, Gerente Nacional de Gerenciamento de Riscos da Braspress, acumula vitórias na carreira e no esporte. Em 2019 foram três
grandes conquistas no judô, esporte que o inspira desde
criança. Em 21 de julho passado, ele foi campeão brasileiro
na categoria de veteranos.
Recuperando-se de uma lesão, o judoca treinou para
os campeonatos deste ano depois de um período afastado
do circuito de competições. Além da conquista do Campeonato Brasileiro, ele representou o País em duas competições internacionais: o Pan-Americano e o Sul-Americano
de Judô.
Em 17 de agosto passado, Antônio Marin conquistou
a medalha de ouro no Pan-Americano de Judô, disputado
no Chile. No dia seguinte, em 18 de agosto passado, mais
uma medalha para o judoca que representou o Brasil no
Campeonato Sul-Americano de Judô, também disputado
no Chile.
Apenas 24 horas de diferença separaram o judoca da
medalha de ouro no Pan-Americano e da medalha de ouro
no Sul-Americano, ambas na categoria de veteranos - mo-
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tivo de muito orgulho para o esporte brasileiro e de um sentimento de superação para Antônio Marin.
“A importância da medalha de ouro nos campeonatos
internacionais encontra-se na superação, na aspiração de
HQIUHQWDUGHVD¿RVHGHDOFDQoDUJUDQGHVIHLWRVHWDPEpP
na gratidão por tudo o que passei nos últimos anos. Minha
decisão de participar de campeonatos de alto nível mistura-se à minha história com a Braspress.
Entrei na Companhia em 2012 e em 2013 me submeti a uma cirurgia de grande proporção no quadril, o
que, em situações normais, me afastaria totalmente do
esporte e de uma vida normal, mas decidi que não me
entregaria.
Este sentimento de superação foi-me inspirado pela
alta cúpula da Braspress, pois, sempre que necessário,
souberam corajosamente dar a volta por cima. Venho treinando judô desde os dez anos de idade; é uma preparação física e mental que começou há muito tempo, que fui
integrando ao meu estilo de vida ainda jovem e que se
UHÀHWH QDV PHGDOKDV GH RXUR FRQTXLVWDGDV´ GHFODURX R
judoca.

Antônio Marin, em 21 de julho passado, quando foi campeão brasileiro

Ainda sobre o campeonato Pan-Americano e Sul-Americano de judô, Antônio Marin externou seu patriotismo ao
representar o País em duas competições internacionais:
“Foi um orgulho representar o meu País depois de alguns anos distante das competições de alto nível, porém
melhor do que representar o Brasil em um campeonato
internacional é voltar ao País com uma conquista emocioQDQWHGRSRQWRGHYLVWDSHVVRDOHHVSRUWLYR´H[SUHVVRX
ele.
Em 1973, o jovem Antônio Marin começou a praticar
XPHVSRUWHTXHYLULDDVHUVXD¿ORVR¿DSRUWRGDDYLGD(OH
ingressou na academia de judô incentivado pela mãe, que
enxergava no esporte a possibilidade de canalizar toda a
HQHUJLDGR¿OKR$QW{QLR0DULQORJRDVVLPLORXTXHRMXG{LD
PXLWRDOpPGRHVSRUWHHTXHD¿ORVR¿DDSOLFDGDDRVFRQceitos o tornaria uma pessoa cada vez melhor.
“Quando comecei a praticar, via o judô não como um
esporte, mas como uma disciplina, uma matéria escolar,
XPD¿ORVR¿D2MXG{HQWURXQDPLQKDYLGDFRPRXPFRPplemento, algo disciplinar. Talvez por isso eu tenha me
dado muito bem no militarismo: o judô é uma escola disciSOLQDU´FRQWRX0DULQ
Nos primeiros anos como judoca, ele foi aprimorando
técnicas e conquistando graus cada vez mais elevados
dentro do esporte. Nessa mesma fase vieram os primeiros campeonatos e, consequentemente, as primeiras medalhas. Paralelamente, Antônio se dedicava aos estudos
visando ingressar na Academia Militar. Ainda jovem, aos 17
anos, já era faixa preta.
Ao revisitar o passado, Antônio Marin relatou: “Foi meu
primeiro esporte. Sempre fui apaixonado pela arte do judô,
porque é muito mais do que um esporte e tem toda uma

¿ORVR¿DGHDMXGDHEHQHItFLRVP~WXRV4XDQGRYRFrHVWi
aprendendo com uma pessoa, ela também está aprendenGRFRPYRFr´H[SOLFRX
Nesse período, participou apenas das competições do
circuito militar até o ano de 1.990 quando passou a se dedicar exclusivamente aos treinos e afastando-se das disputas por medalhas por 15 anos.
“Mesmo com a pausa, nunca abandonei o judô; continuei treinando para aprimorar técnicas e projeções e para
WHUDFRQVFLrQFLDPHQWDOGRJROSH2MXG{pXPHVSRUWHGH
oportunidade. Quem não conhece acha que se trata de um
esporte de força, mas não é só isso. Às vezes é preciso
agir em um segundo. A gente tem que treinar o ‘desenho
PHQWDO¶GRJROSH´PHQFLRQRXHOHDRFRQWDUVREUHFRPRp
RHVSRUWHIXQGDGRHPQR-DSmRSRU-LJRUǀ.DQǀ
Por alimentar tamanha paixão pelo esporte e, paralelamente, com uma carreira brilhante na Polícia Militar do Estado de São Paulo, ele retornou ao circuito de competições
15 anos após a última conquista. Em 2005, Antônio Marin
venceu a Copa São Paulo, o Campeonato Paulista e ainda
o Campeonato Brasileiro na categoria Master.
“Tive momentos de muita emoção no esporte, como
em 2005, com a conquista do título brasileiro na categoria
Master mesmo depois de 15 anos longe das competições.
7UHLQHLSDUDLVVRPDVIRLPXLWRHPRFLRQDQWH´
(OH¿QDOL]RXGL]HQGR³$YLGDVHPGHVD¿RVpYD]LDH
XPDFRPSHWLomRGHMXG{pXPGHVD¿RSDUDYRFrPHVPR
o grande adversário é você mesmo. Estou em busca do
Campeonato Mundial e, além disso, quero me dedicar e
PHWRUQDUXPNRGDQVKD´HQFHUURXR&RURQHO$QW{QLR0DULQ
referindo-se à mais alta graduação do judô.

“Foi um orgulho representar o meu País”, disse Marin
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MARCELO: MOTORISTA DA
Braspress, paraquedista há 7 anos

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

Salto registrado em Boituva (SP) no dia 10 de agosto passado

M

arcelo Rodrigues Oliveira é Motorista da
Braspress há dez anos. Ele passou por algumas
das mais importantes linhas, incluindo destinos
internacionais, como Argentina e Paraguai. Atualmente, é
Motorista de um bitrem de 30 metros – verdadeiro gigante
da estrada. A rotina de viagens é intensa, mas ele prefere
dirigir caminhões a carros de passeio, pois ama a estrada.
Apesar da rotina agitada, Marcelinho, como é mais conhecido, tem jeito muito tranquilo e fala calma. Algumas
pessoas podem supor que a meditação é sua atividade
preferida nas horas vagas, porém ele prefere algo mais
GHVD¿DGRU0DUFHORpSDUDTXHGLVWDKiVHWHDQRVHHVWiQD
FDWHJRULD&FODVVL¿FDomRGDGDSHOD&RQIHGHUDomR%UDVLleira de Paraquedismo (CBPq) aos praticantes com mais
de 200 saltos. Ao longo desses anos, Marcelo acumulou
245 saltos bem executados, individuais e em grupo.
Saltar de paraquedas sempre foi seu grande sonho,
que foi realizado em 23 de março de 2012. Sobre o primeiro salto, ele contou: “Quando as pessoas entram no avião
para saltar, estão todas animadas, gritando e fazendo bagunça. O avião começa a subir, indo cada vez mais alto.
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Em determinada altitude, as pessoas começam a olhar
SDUDEDL[RHYmR¿FDQGRSUHRFXSDGDV3DUHFHDWpTXHWRGRVEULJDUDP¿FDWRGRPXQGRGHFDUDIHLD(XQmR¿TXHL
assim no meu primeiro salto. O instrutor que me acompanhou falou assim: ‘Quanto mais alto o avião subia, mais
UDGLDQWHYRFr¿FDYD¶4XDQGRDEULUDPDSRUWDGRDYLmRHX
queria ser o primeiro a saltar, porque sempre foi meu sonho”, relatou Marcelo.
A paixão pelo paraquedismo nasceu quando ele era
DLQGD MRYHP H SRU LQÀXrQFLD SRVLWLYD GD IDPtOLD 0DUFHOR
ouviu histórias de um primo que é Coronel do Exército
Brasileiro. Entre os vários relatos, ouviu sobre o grupo da
Brigada de Paraquedistas do Exército, e isso sempre o fascinou. Marcelo não seguiu carreira militar, mas por muitos
anos sustentou o sonho de se tornar paraquedista.
$R¿QDOGRSULPHLURVDOWRHPWHYHFHUWH]DGHTXH
repetiria a aventura: “Quando coloquei os pés no chão, faOHL µ(X TXHUR ID]HU LVVR SDUD R UHVWR GD PLQKD YLGD¶ 0H
encontrei no paraquedismo. É como um estilo de vida, faz
parte de mim, e quero continuar saltando por muito tempo”,
D¿UPRX

Marcelinho traçou um plano para tornar-se um atleta.
Todo esporte exige aprendizado e muita prática. Sabendo
disso, buscou maneiras para entrar no mundo dos esportes radicais. Devido ao alto valor dos cursos nas escolas
de paraquedismo de Boituva (SP), começou um curso na
cidade paulista de Piracicaba.
2 PXQLFtSLR GH %RLWXYD p R PDLV LPSRUWDQWH FHQWUR GH
paraquedismo da América Latina e referência no que há
de melhor e mais avançando no esporte. A vocação esportiva da cidade para o paraquedismo se deu por causa do relevo e das condições climáticas favoráveis, que
proporcionam segurança e saltos perfeitos. Boituva também
é internacionalmente conhecida pela prática de balonismo.

O paraquedista registrou 245 saltos

Paixão pelo esporte
Mesmo concentrando os melhores recursos para a práWLFDGRSDUDTXHGLVPR%RLWXYDSDUHFLDLQYLiYHO¿QDQFHLUDmente para Marcelo – até que uma oportunidade surgiu.
Seu primeiro instrutor, Adriano Rodrigues, o Insano, tornou
WXGRSRVVtYHO(OHHQ[HUJRXDSDL[mRGH0DUFHORSHORHVporte e facilitou as condições para ele ingressar na escola
de paraquedismo.
“O Insano me incentivou a estudar paraquedismo em
Boituva porque tudo o que existe de melhor em equipaPHQWRV HVWUXWXUD H SUR¿VVLRQDLV HVWi Oi$ HVFROD GH SDraquedismo é como uma faculdade. Para você ser bom,
precisa de uma boa estrutura. Fiz o curso, comecei a saltar
e me graduei na categoria AI (Alunos em Instrução). Não
parei mais.
A primeira etapa do curso é teórica. Depois vem a fase
de saltos – oito no total. Para cada um, temos instruções
passadas em terra a serem executadas no ar. A cada novo
salto, as instruções e exigências aumentam, testando ao
máximo o aluno.
O oitavo salto já é o de batismo, em que você vai sozinho a uma altura de 5 mil pés. É uma altura muito pequena.
Saltamos a 12 mil pés e, quando chegamos a uma altura
entre 5 e 4 mil pés, abrimos o paraquedas. Em um salto
de 5 mil pés apenas, você só tem 500 pés de queda livre
até abrir o paraquedas. É um salto muito tenso”, explicou
Marcelinho.
O paraquedismo tem as seguintes categorias: AI, A, B,
C, D. Em cada uma, o praticante precisa ter um número
HVSHFt¿FRGHVDOWRVHLWHQVH[HFXWDGRVFRPSHUIHLomRQR
ar. Todos os saltos são tabulados em uma “carteirinha” e
FHUWL¿FDGRVSRUXPLQVWUXWRUPDLVH[SHULHQWH
Marcelo contou que, por se tratar de um esporte de alto
risco, os paraquedistas são muito unidos e se auxiliam antes
do salto, conferindo equipamentos de segurança e realizanGRR³EULH¿QJ´DLQGDHPWHUUD2³EULH¿QJ´pXPHQVDLRGDquilo que será feito no momento do salto para que nada saia
do controle e todos realizem os movimentos em segurança.
Segurança é coisa séria entre os paraquedistas. A qualquer sinal de mudança climática, o centro de paraquedis-

mo é fechado. Uma estação meteorológica está instalada
a serviço dos atletas. O equipamento mais importante é o
Dispositivo de Abertura Automática (DAA). Caso o atleta
não abra o paraquedas, por qualquer que seja o motivo, o
dispositivo é acionado, fazendo a abertura automática do
equipamento ao alcançar 2 mil pés.
Antes de fazer mais um salto no azul extremo do céu de
Boituva, Marcelo revelou sentir medo em baixas altitudes:
“Se eu subir no telhado de uma casa vou sentir medo, mas
ao saltar, eu me sinto em paz. As pessoas acreditam que,
por ser um esporte radical, o paraquedismo só proporciona
adrenalina, mas ele me leva para mais perto de Deus. O luJDURQGHPDLVPHVLQWRSHUWRG¶(OHpTXDQGRHVWRXVDOWDQGR
sentindo o vento bater no rosto e observando a paisagem.
Nesse momento, o sentimento é de alegria e gratidão, e não
de medo.
(X TXHUR ¿FDU YHOKLQKR VDOWDQGR GH SDUDTXHGDV H LQcentivando o esporte que me proporciona tanto prazer e
UHDOL]DomR´¿QDOL]RXRSDUDTXHGLVWD

“Eu quero fazer isso para o resto da minha vida”, falou Marcelinho
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NEURIVAN TRINDADE,
Regional de Mato Grosso do Sul

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

Neurivan Trindade, Gerente Regional do Mato Grosso do Sul, está na Braspress desde 1990

D

ando prosseguimento à série Balanço das Regionais, destacamos nesta edição a entrevista com
Neurivan Trindade, Gerente Regional de Mato
Grosso do Sul:
BRASPRESS NEWS: Fale sobre sua carreira na Companhia desde o início até a chegada à Regional.
Neurivan Trindade: Iniciei minha trajetória na Braspress em novembro de 1990, na época em que começaUDPDVRSHUDo}HVGD¿OLDOGH*RLkQLD *2 0HXSULPHLUR
cargo foi de Auxiliar de Emissão, e depois fui promovido a
(QFDUUHJDGRGH6HUYLoRVHP
Ainda na emissão, já mantinha uma relação estreita
com os nossos clientes, fazendo uma ponte com a equipe
do Comercial, no sentido de não deixar escapar qualquer
QHJyFLR (P  IXL WUDQVIHULGR SDUD HVWH VHWRU SURPRYLGRSDUDDIXQomRGH$VVHVVRU&RPHUFLDOQDTXDO¿TXHL
até 1999, quando aconteceu a expansão das operações
SDUDRLQWHULRUGH*RLiV7LYHDKRQUDGHUHFHEHUPDLVXPD
promoção, para Gerente de Filial, com a missão de abrir a
¿OLDOGH5LR9HUGH *2 
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&RPHoDPRV GR ]HUR 3URVSHUDPRV D ¿OLDO FUHVFHX D
&RPSDQKLD FUHVFHX H HX FUHVFL MXQWR 2 PHX WUDEDOKR IRL
UHFRQKHFLGRSHOR6U8UXEDWDQHWRGDD'LUHWRULD(P
UHFHELPDLVXPGHVD¿RDVVXPLUD*HUrQFLDGD¿OLDOGH&DPSR*UDQGH 06 FRPRREMHWLYRGHGLQDPL]DUDVRSHUDo}HV
e ao mesmo tempo ampliar nossa participação comercial no
PHUFDGRORFDOHHPWRGRR(VWDGRGR0DWR*URVVRGR6XO
$VVXPL D ¿OLDO FRP  FRODERUDGRUHV Mi QXP SUpGLR
novo, construído sob medida para as operações daquele
PRPHQWR&RPDUHHVWUXWXUDomRRSHUDFLRQDOHDLQWHQVL¿cação dos trabalhos no Comercial, houve um crescimento
H[FHSFLRQDOVDWXUDQGRWRGDDHVWUXWXUDUHFpPLQDXJXUDGD
)RLQHFHVViULRDSUHVHQWDUj'LUHWRULDXPHVWXGRFRPSOHto com dados e imagens para demonstrar as ameaças e as
RSRUWXQLGDGHV$UHVSRVWDGD'LUHWRULDIRLLPHGLDWDUHHVWUXturação dos recursos humanos e infraestrutura, bem como
locação de um segundo imóvel para dar suporte às nossas
operações até que o terminal próprio fosse construído - obra
LQLFLDGDHPHLQDXJXUDGDHPMXOKRGH
$ FRQVHTXrQFLD GRV WUDEDOKRV UHDOL]DGRV j IUHQWH GD
¿OLDOIRLDPLQKDSURPRomRHPSDUD*HUHQWH5HJLR-

QDOGR(VWDGRGH0DWR*URVVRGR6XO,PSRUWDQWHVDOLHQtar que estas conquistas não aconteceram isoladamente;
houve comprometimento, empenho e disponibilidade, além
da satisfação de meus pares em crescerem junto com a
%UDVSUHVV
BRASPRESS NEWS: Quais foram os principais desa¿RVGXUDQWHHVVDWUDMHWyULD"
Neurivan Trindade: A Braspress é uma empresa inoYDGRUD 7RUQRXVH UHIHUrQFLD HP GHVHPSHQKR ¿QDQFHLUR
governança corporativa, práticas de recursos humanos,
YLVmR GH IXWXUR H UHVSRQVDELOLGDGH VRFLRDPELHQWDO 7DQWR
pDVVLPTXHVXSHURXWRGRVRVSODQRVHFRQ{PLFRV1HVVD
trajetória, é preciso inserir-se no contexto, acompanhar o
desenvolvimento dos processos, munir-se de conhecimento, absorver as mudanças e fazer a gestão pautada nos
YDORUHVGD&RPSDQKLD
BRASPRESS NEWS: Quais foram as primeiras ações/
PHGLGDVHPVXDFKHJDGDj5HJLRQDO"
Neurivan Trindade: 9LVLWHL WRGDV DV ¿OLDLV GD 5HJLRnal para conhecer in loco o trabalho dos gestores e me
FHUWL¿FDU GH TXH HVWDYDP DOLQKDGRV FRP DV GLUHWUL]HV GD
&RPSDQKLD&RQYHUVHLFRPRVFRODERUDGRUHVSDUDDYDOLDU
o clima organizacional e realizei reuniões com as equipes
do Comercial para me assegurar de que as metas estavam
VHQGR FXPSULGDV )L]HPRV YLVLWDV DRV PHUFDGRV ORFDLV
para conhecer os clientes e suas necessidades, de acordo
FRPDPLQKDYLVmR

&OiXGLR3DVVDUHOOL*HUHQWHGD¿OLDOGH7UrV/DJRDV 06

BRASPRESS NEWS: Como avalia o desempenho da
5HJLRQDO"
Neurivan Trindade:'HIRUPDSRVLWLYD$5HJLRQDOWHP
a distribuição como vocação, porém as indústrias de confecções e de calçados instaladas no Mato Grosso do Sul,
HPIXQomRGRLQFHQWLYR¿VFDOJHUDPUHFHLWDHÀX[RGHGHVSDFKRVSDUDRUHWRUQRGDVOLQKDVGHWUDQVIHUrQFLDVWRUQDQGRDVHTXLOLEUDGDV

$)LOLDOGH7UrV/DJRDV 06 ID]SDUWHGD5HJLRQDOGR0DWR*URVVRGR6XO
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9LVWDDpUHDGDVHGHSUySULDGD¿OLDOGH&DPSR*UDQGH 06

1RPrVGHMXOKRGHUHDOL]DPRVHQWUHJDV
com 99,2% de realização no prazo contratado - ou seja,
XPGHVHPSHQKRTXHSHUPLWHjV¿OLDLVH[SHGLGRUDVXWLOL]DU
HVVDFRQGLomRSDUDYHQGHUFRPVHJXUDQoDSDUDDUHJLmR
BRASPRESS NEWS: Qual o diferencial da sua gesWmR"3RGHULDID]HUXPEDODQoRFRPSDUDWLYR"
Neurivan Trindade: 9DORUL]DomR GDV HTXLSHV PDQX-

tenção de um ambiente saudável para geração de resultados, um Comercial produtivo, processos executados com
rigor e colaboradores que cumprem suas rotinas de forma
autônoma e natural, propiciando aos nossos clientes exFHOrQFLD QR DWHQGLPHQWR H FRQVHTXHQWHPHQWH VDWLVIDomR
SDUDJDUDQWLURVQHJyFLRVGHIRUPDSHUHQHQHVWD5HJLRQDO
3DUDWDODFRPSDQKRWXGRGHSHUWRSDUDJDUDQWLUUHVSDOGR
TXDQGRQHFHVViULR

&DPSR*UDQGH 06 WHPSRSXODomRHVWLPDGDHPPDLVGHPLOKDELWDQWHVVHJXQGRR,QVWLWXWR%UDVLOHLURGH*HRJUD¿DH(VWDWtVWLFD ,%*(
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,PSRQHQWHIDFKDGDGD¿OLDOGH&DPSR*UDQGH 06

BRASPRESS NEWS: Quais são os principais desa¿RVGD5HJLRQDO"
Neurivan Trindade:$WUDYpVGDV¿OLDLVVXOPDWRJURVVHQVHVGH&DPSR*UDQGHH7UrV/DJRDVDWHQGHPRVLQWHJUDOPHQWHjGHPDQGDGD5HJLRQDO20DWR*URVVRGR6XOWHP
PXQLFtSLRVQXPDiUHDGHNPð2IDWRGHDVFLGDGHVVHUHPGLVWDQWHVHQWUHVLWRUQDDORJtVWLFDGHVD¿DGRUD
para o cumprimento dos prazos, mas temos driblado essas
GL¿FXOGDGHV
2XWUR SRQWR PHOLQGURVR QDV RSHUDo}HV VH UHIHUH jV
TXHVW}HV ¿VFDLV QR (VWDGR 2 GHVHPEDUTXH QD ¿OLDO QmR
VLJQL¿FDTXHDFDUJDHVWiOLEHUDGDSDUDHQWUHJD7HPRVUHJLPH HVSHFLDO FRP D 6HFUHWDULD GD )D]HQGD 6()$=  GR
(VWDGR GH 0DWR *URVVR GR 6XO SDUD DWXDUPRV FRPR ¿HO
depositário da carga, mas existem variáveis que não permitem as entregas de imediato, e sim somente após a libeUDomRQRVLVWHPDGD6()$=

consideração os valores da Companhia e contribuindo para
VHXGHVHQYROYLPHQWRSHVVRDO&RPROLGHUDQoDSUHFLVRVHUR
HVSHOKRGRTXHVHHVSHUDGDHTXLSH3RUFRQVHTXrQFLDSHoR
que todos sejam inspiradores, coerentes, inovadores e comSHWLWLYRV 3HoR WDPEpP TXH FXPSUDP WRGDV DV HWDSDV GRV
SURFHVVRVFRPTXDOLGDGHSDUDOHYDUjVDWLVIDomRGRFOLHQWH
BRASPRESS NEWS: 4XDORPDLRUGHVD¿RQDJHVWmR
GHSHVVRDV"
Neurivan Trindade:3DUDRSHUDFLRQDOL]DUXPDHPSUHVD
de serviços de transportes, precisa-se de veículos, imóveis, móveis, equipamentos de tecnologia e eletrônicos
HP JHUDO PDV FRPR GL] R QRVVR 'LUHWRU 3UHVLGHQWH 6U
8UXEDWDQ +HORX ³QDGD GLVVR WHP YDORU VHP DV SHVVRDV
$%UDVSUHVVpXPDHPSUHVDHPTXHDVSHVVRDVYrPHP
SULPHLUR OXJDU´ 3RUWDQWR R GHVD¿R GR JHVWRU p PDQWHU D
preocupação de criar espaço para a cooperação, comprometimento, circulação de ideias inovadoras e superação de
diferenças, de modo a possibilitar melhorias na comunicaomRHDOFDQoDURVUHVXOWDGRVHVSHUDGRV

BRASPRESS NEWS: Como é coordenar a equipe de
FRODERUDGRUHVHGHTXHPDQHLUDID]LVVR"
Neurivan Trindade: 'HPRQVWUDQGR FODUDPHQWH H IDzendo cada colaborador entender sua contribuição à empresa e o que cada situação exige para que os resultados
VHMDPDOFDQoDGRV
3URFXURID]HUFRPVDEHGRULDHPXPSURFHVVRGHPRFUiWLFRHÀH[tYHO'RXDXWRQRPLDDRVOtGHUHVGHH[SUHVVDU
suas opiniões, de forma a fortalecer suas equipes e remoYHUEDUUHLUDVSDUDDWLQJLUQRVVRVREMHWLYRV

BRASPRESS NEWS: Com uma rotina tão agitada,
FRPRFRQVHJXHGLYLGLURWHPSRHQWUHWUDEDOKRHIDPtOLD"
Neurivan Trindade: Com uma trajetória de 29 anos na
&RPSDQKLDRVDQJXHD]XOFRUUHQDVYHLDV$SHVDUGHSDVsar a maior parte do tempo na Braspress, os momentos
com a família são prazerosos, e a família sente a mesma
VLQHUJLDFRPDQRVVDTXHULGD%UDVSUHVV

BRASPRESS NEWS: Como transmite os valores e
LGHDLVGD&RPSDQKLDDRVFRODERUDGRUHV"
Neurivan Trindade: ,QÀXHQFLDQGRRV SRVLWLYDPHQWH D
desempenhar suas funções de forma proativa, levando em

BRASPRESS NEWS: 2TXHJRVWDGHID]HUQDVKRUDV
YDJDV"
Neurivan Trindade: Todo e qualquer evento que aconWHFHHPIDPtOLDRXSDUDDIDPtOLDPHVPRDVYLDJHQV
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BRASPRESS NEWS: )DOHVREUHVHXVREMHWLYRVSUR¿VVLRQDLV
Neurivan Trindade:8PGLDSODQHMHLID]HUDPLQKDFDUUHLUDQD%UDVSUHVV3RULVVRDFRQWtQXDEXVFDSHORDSHUfeiçoamento para também acompanhar o crescimento
GD &RPSDQKLD H HVWDU SUHSDUDGR SDUD RV GHVD¿RV TXH D
PLPIRUHPDWULEXtGRVRXVHMDRREMHWLYRpFRQWLQXDU¿UPH
FRPRJHVWRUGD%UDVSUHVV
BRASPRESS NEWS: Qual a importância da BrasSUHVVHPVXDYLGDHHPVXDFDUUHLUD"
Neurivan Trindade: Representa a oportunidade de
HYROXomRSHVVRDOHGHFUHVFLPHQWRSUR¿VVLRQDOFRPpWLFD
SDXWDGDHPYDORUHVFRQVROLGDGRV
BRASPRESS NEWS: Sobre a Regional, quais são as
H[SHFWDWLYDVHPUHODomRDRIXWXURHGHFUHVFLPHQWR"
Neurivan Trindade: $V H[SHFWDWLYDV VmR PXLWR ERDV
2JRYHUQRGR(VWDGRGR0DWR*URVVRGR6XOYHPWUDEDOKDQGR IRUWH FRP R )XQGR GH$SRLR DR 'HVHQYROYLPHQWR
(FRQ{PLFR H(TXLOtEULR )LVFDOGR(VWDGR )$'()( SDUD
IRPHQWDUDYLQGDGHLQG~VWULDVSDUDDWRGRR(VWDGR
7UrV/DJRDVSRUVXDSRVLomRJHRJUi¿FDHSRWHQFLDOORJtVWLFRHPWUrVPRGDLV URGRYLiULRIHUURYLiULRHKLGURYLiULR 
vem impulsionando o crescimento industrial da cidade e,
consequentemente, as perspectivas de desenvolvimento
HFRQ{PLFRGHQWURGRQRVVRVHJPHQWR

ÈUHDLQWHUQDQDTXDOFRQFHQWUDVHRGHSDUWDPHQWRDGPLQLVWUDWLYR
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8PSURMHWRTXHYHPPRYLPHQWDQGRR(VWDGRHRVPXQLFtSLRVpDFULDomRGD5RWD%LRFHkQLFDURGRYLDTXHOLJDUi
R0DWR*URVVRGR6XODR&KLOHSDVVDQGRSHOR3DUDJXDLH
SHOD$UJHQWLQDFRPOLJDomRDRVSRUWRVGR&KLOH2SULPHLUR
passo já foi dado: o Senado autorizou e iniciou as obras
GDSRQWHVREUHRULR3DUDJXDLQDFLGDGHGH3RUWR0XUWLQKR
06 $FRQFOXVmRHVWiSUHYLVWDSDUD
2 SURMHWR p R HVFRDPHQWR GD SURGXomR ,QGXVWULDO H GR
agronegócio para a Ásia, reduzindo o prazo em 14 dias de
QDYLR3DUDQRVVRQHJyFLRRLQFUHPHQWRYLUiGHWRGDDFDGHLD
TXHHQYROYHWXULVPRVHUYLoRVLQWHUFkPELRFXOWXUDOHWHFQRlógico no Mato Grosso do Sul, o portal de entrada para esta
QRYDHUD(P&DPSR*UDQGHD3UHIHLWXUDMiHVWiVHPRELOL]DQGRSUHSDUDQGRLQIUDHVWUXWXUDSDUDDWUDLULQYHVWLPHQWRV
2DHURSRUWRVHUiDPSOLDGRMiFRPDVSHUVSHFWLYDVGRVQRYRV
WHPSRV$VH[SHFWDWLYDVVmRSRUWDQWRGHRWLPLVPR
BRASPRESS NEWS: Deixe uma mensagem aos colaboradores da Regional.
Neurivan Trindade: 'HL[R XPD PHQVDJHP GH DJUDGHcimento por fazerem parte da minha trajetória e digo a eles
que fazemos parte de uma Corporação que está à frente de
VHXWHPSR2SLRQHLULVPRTXHDSUHFLDPRVHPWXGRIDYRUHFH
um crescimento exponencial, mediante os mercados nacioQDOHLQWHUQDFLRQDODQRDSyVDQR2PHOKRUGLVVRpTXHD
Companhia permite crescermos juntos, na mesma intensiGDGHHSURSRUomR6HLEHPSRLVVRXSURYDYLYDGLVVR
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COMITIVA MINEIRA visita o Planeta Azul
...........................................................................................................

Antônio Luiz Leite, 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; Sérgio Pedrosa, presidente da Federação das Empresas de Transportes de Cargas de Minas Gerais (FETCEMG);
Milton Petri, Diretor Vice-Presidente; Urubatan Helou, Diretor Presidente; Gladstone Lobato, presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de
Minas Gerais (SETCEMG); Antônio Luiz Silva Junior; Guilherme Lobato, Glauder José Viana Lobato e Ana Luíza Magalhães Lobato

U

rubatan Helou, Diretor Presidente, recebeu a visita
da ilustre comitiva mineira formada por Sérgio Pedrosa, Presidente da Federação das Empresas de Transportes de Carga do Estado de Minas Gerais; Gladstone
Lobato, Presidente do Sindicato das Empresas de Trans-

portes de Carga do Estado de Minas Gerais; Glauder
José Viana Diniz Lobato, Antônio Luiz Leite, Antônio Luiz
Silva Junior, Guilherme Lobato e Ana Luiza Magalhães
Lobato. A comitiva visitou as instalações do Planeta Azul,
em 25 de julho passado.

DIRETOR DE TI DA BRASPRESS REALIZA
palestra sobre a experiência Furukawa

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

D

écio Moreno, Diretor de Tecnologia da Informação (TI)
da Braspress, palestrou em evento organizado pela
empresa Jyoho Tecnologia, em 17 de abril passado. A palestra aconteceu no Centro de Convenções Slaviero, em
*XDUXOKRV 63 HIRLGLUHFLRQDGDDHPSUHVDVHSUR¿VVLRnais da área de tecnologia.
Ao apresentar a “Experiência Furukawa”, o Diretor falou sobre os investimentos em tecnologia realizados pela
Companhia para otimização e aprimoramento da operação
logística. Entre as inovações, Décio Moreno destacou a
infraestrutura de rede totalmente óptica e a solução Laserway Furukawa, baseada em tecnologia GPON (Gigabit
Passive Optical Network).
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Décio Moreno, Diretor de Tecnologia da Informação (TI), em 17 de abril passado

COMITIVA DA FOTON visita o Planeta Azul
...........................................................................................................

A comitiva foi recebida por Urubatan Helou Junior, Controller de Frota, ao centro, em 26 de fevereiro passado

U

rubatan Helou Junior, Controller de Frota, recepcionou
a comitiva de executivos da maior montadora de caminhões da China, a Foton Motors. A comitiva visitou o Planeta
Azul em 26 de fevereiro passado e conferiu a infraestrutura do
megacomplexo, em Guarulhos (SP).
Estiveram presentes na visita: Eustaquio Sirolli, Diretor de
Desenvolvimento de Produtos da Foton Motors Brasil; Hwa
Chen, Tradutor; Kevin Hu, Gerente de Operações e Manufa-

tura da Foton Brasil; Liu Xinyu, Vice-Presidente de produtos
da Foton Internacional; Leandro Gedanken, Diretor de Engenharia e Desenvolvimento da Foton Brasil; Zhao Mingliang,
Gerente Geral da Foton Internacional; Ma Rentao, Presidente
da Foton Internacional; Jason Lu, Vice-Presidente da Beiqi
Foton R&D; Mao Rui, Vice-Presidente de Produtos Mini Truck
da Foton Internacional; Wu Shuang, Tradutora, e Zhong Tiantian, da Gestão de Aliança Estratégica da Foton Internacional.

FILIAL DE VITÓRIA (ES) recebe visita técnica
...........................................................................................................

(GXDUGR0LQXWWL*HUHQWH5HJLRQDOGR(VStULWR6DQWRjHVTXHUGDH/XL])iELR*HUHQWHGD¿OLDOGH9LWyULD (6 jGLUHLWDHPGHVHWHPEURSDVVDGR

A

¿OLDOGD%UDVSUHVVQDFLGDGHGH9LWyULD (6 UHFHEHX
a visita técnica de duas turmas de alunos do curso
GH /RJtVWLFD TXH SDUWLFLSDP GR 3URJUDPD 4XDOL¿FDU XPD
iniciativa do Governo do Estado do Espírito Santo. Eduardo
0LQXWWL*HUHQWH5HJLRQDOH/XL])iELR*HUHQWHGD¿OLDOGH
Vitória (ES), receberam os participantes, acompanhados
pelo Professor Arthur Barcelos.
As visitas aconteceram no dia 10 de setembro passado,
em horários distintos. A primeira turma contou com as presenças de Anderson Duarte Silva, Beatriz Ribeiro Silva, Gilton
Almeida Coelho, Hiago Martins Ribeiro, Joel Nunes Ferreira,
Marcos Vinícius Rocha, Patrícia da Silva Trancoso, Ricardo
Augusto do Carmo, Rogério Lima Silva, Rogério Lima Silva
Júnior e Silvestre Belizário Cateringer Bremenkamp.

A segunda turma foi integrada por Brenda Custódio Vila,
Brenda Rodrigues Duarte, Brenda Silva Ribeiro, Brendha
Santos Azevedo, Eloisa Carlim Ribeiro, Ernandes Domingos, Fabiana de Araújo Santos, Fabiana Soares dos SanWRV *DEULHOD 3HUHLUD GH$UD~MR -KH\QLႇHU$OPHLGD /LPD
Jordane Rezende Dutra, Luciene dos Santos Anchieta,
Maria Vanusa Pereira de Sousa, Maryanna Alves de Oliveira, Matheus Phillipy Campos Bento, Maynne da Silva Cardoso, Michelle dos Santos Samora, Mirian de Araújo Guimarães, Osmarina Maria de Moura, Patrícia Anacleto da
Silva, Pablo Menelli Hupp, Renata Ferreira Corrêa Chiabai,
Samira Sousa Mendes, Taliane Silva Ribeiro, Thaís Cardoso Caitano, Wanderlan Scota Carvalho, Wedres Cerqueira
Laureano e Welisson Basílio Herba.
BRASPRESS NEWS
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FILIAL DE BELO HORIZONTE (MG) RECEBE
visita técnica de integrantes da COMJOVEM

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

8HPHUVRQ'XUmHV*HUHQWHGH2SHUDo}HVGD¿OLDOGH%HOR+RUL]RQWH 0* jHVTXHUGD%UXQR2WWRQL*HUHQWHGD¿OLDOGH%HOR+RUL]RQWH 0* H0DUFHOOR)LJXHLUHdo, Gerente Regional de Minas Gerais, ambos à direita

M

arcello Figueiredo, Gerente Regional de Minas GeUDLV H %UXQR 2WWRQL *HUHQWH GD ¿OLDO GH %HOR +RULzonte (MG), recepcionaram os integrantes da Comissão de
Jovens Empresários e Executivos (COMJOVEM) da região
centro-oeste de Minas Gerais. A visita foi organizada pelo
Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Centro-Oeste Mineiro (SETCOM), em 13 de fevereiro passado.

Cleiton da Rocha, Cristiano Vilene Amorim, Daniella
Kfoury Corá, Eider Castro, Fernando Vieira Altero, Francisco de Castro, Guilherme Dias, Hudson Rabelo, Lucas
Morgado Salgado, Luciana Clara, Luiz Claudio, Mateus
Morgado Salgado, Michelle Fernandes, Silvério Pires e
Vinícius Fernandes foram os integrantes da COMJOVEM
presentes na visita técnica.

ALUNOS VISITAM A FILIAL de Três Lagoas (MS)

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

&OiXGLR3DVVDUHOOL*HUHQWHGD¿OLDOGH7UrV/DJRDV 06 jHVTXHUGDDFRPSDQKDGRGRVDOXQRVGRFXUVRWpFQLFRGHORJtVWLFD

A

lessandra Leandro Pereira, Alícia Leal dos Santos, Ana
Caroline Galdino, Antônio Gabriel de Brito Neto, Bruno
Victor Santos, Byanca Ferreira Dutra, Fernanda Verneck de
Souza, Geysa Ewelin Rodrigues de Souza, Iago Ferreira XaYLHU-HႇHUVRQ6LOYD5LEDV-R\FH&ULVWLQHGH$OPHLGD/DLVD
Lara de Oliveira, Mirela Valdez Roa e Tayná Oliveira Amorim
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YLVLWDUDPD¿OLDOGH7UrV/DJRDV 06 HPGHDEULOSDVVDGR
Os alunos do curso técnico de logística do Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do
Transporte (SEST-SENAT), acompanhados pela Instrutora
Patrícia Tainá Pereira Batista, foram recebidos por Cláudio
3DVVDUHOOL*HUHQWHGD¿OLDO

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES
é realizado na filial de Uberaba (MG)

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

O

Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de
Aprendizagem do Transporte (SEST-SENAT) realizou
R3URJUDPDGH3UHYHQomRGH$FLGHQWHVQD¿OLDOGH8EHUDED 0* 2HYHQWRDFRQWHFHXQDVLQVWDODo}HVGD¿OLDOHP
18 de janeiro passado, e contou com o apoio de uma unidade móvel para a veiculação de vídeos sobre segurança
no trânsito. Além do Gerente Luiz Alberto Abreu, mais 13
colaboradores participaram do programa.

23URJUDPDGH3UHYHQomRGH$FLGHQWHVQD¿OLDOGH8EHUDED 0* DFRQWHFHX
em 18 de janeiro passado

FILIAL DE CAMPO GRANDE (MS) realiza 1ª. SIPAT

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

A

¿OLDO GD %UDVSUHVV GH &DPSR *UDQGH 06  UHDOL]RX
a 1.ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes de
Trabalho (SIPAT) entre os dias 11 e 15 de março passado.
A semana de prevenção contou com extensa programação, que incluía palestras e serviços de saúde - aferição de
pressão arterial, saturação sanguínea, teste de glicemia e
medição de Índice de Massa Corporal (IMC).
As palestras discorreram sobre temas relevantes de
saúde física e mental, bem como instruções de segurança no trabalho. Entre os temas, a SIPAT abordou direção
defensiva; relacionamento interpessoal e ética no trabalho;
doenças sexualmente transmissíveis; saúde da coluna; desenvolvimento motivacional; meio ambiente; ansiedade e
amarração de cargas.

Neurivan Trindade, Gerente Regional do Mato Grosso do Sul; Everton
Alexandro Borges de Queiroz, Encarregado de Manutenção Predial;
&LPD[VXHO GRV 6DQWRV $QDOLVWD GH 3HQGrQFLDV H 2GtOLD $XJXVWD GD 6LOYD
Encarregada de Atendimento

ALUNOS DE ESPECIALIZAÇÃO VISITAM
filial de Brasília (DF)

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

A

ltair de Carvalho Mendes, Alvaro Antonio de Carvalho,
Anderson Alves de Souza, Cleber Madureira, Gustavo
Adolfo Damasceno, Igor Santos Conceição, Jeferson Costa
Gomes Junior, João Luiz Kutchma, Larissa Oliveira Cardoso, Lucas Antonio de Melo Silva, Michelle Monteiro Pontes,
Patrick Luan Tatagiba Mota, Paulo Celso da Silva, Pedro
Paulo Cardoso Pereira, Raissa Bezerra Correia, Ricardo
Barbosa Mena e Victor Hugo de Barros foram os alunos de
MBA em Logística, Transporte e Mobilidade (GETRAM), da
8QLYHUVLGDGH&DWyOLFDGH%UDVtOLDTXHYLVLWDUDPDVLQVWDODo}HVGD¿OLDOGH%UDVtOLDHPGHPDUoRSDVVDGR
A Gerente Edilene Ribeiro representou a Companhia
ao receber os alunos, acompanhados do Professor Antonio
Marques dos Santos. A turma pôde conhecer a estrutura
GD¿OLDOHRVGLIHUHQFLDLVFRPSHWLWLYRVFRQIHULUQDSUiWLFDR
conteúdo visto em sala de aula e ver de perto o pioneirismo
da Braspress na área tecnológica e de automação.

(GLOHQH5LEHLUR*HUHQWHGD¿OLDOGH%UDVtOLD ') jGLUHLWDUHFHEHXRVDOXQRV
na visita de 19 de março passado
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FILIAL DE MARINGÁ (PR) PARTICIPA DE
Feira de Empregabilidade

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

A

¿OLDOGD%UDVSUHVVGH0DULQJi 35 SDUWLFLSRXGD
)HLUDGH(PSUHJDELOLGDGHGR&HQWUR8QLYHUVLWiULR&LGDGH 9HUGH 8QL)&9  HP  GH PDLR SDVVDGR QDV LQVtalações da instituição. A colaboradora Letícia Corrêa, do
$GPLQLVWUDWLYR)LQDQFHLUR GD ¿OLDO UHSUHVHQWRX D &RPSDnhia no evento.

/HWtFLD &RUUrD$GPLQLVWUDWLYR)LQDQFHLUR GD ¿OLDO GH 0DULQJi QD )HLUD GH
Empregabilidade

ALUNOS DO INSTITUTO FEDERAL DO
Triângulo Mineiro visitam o Planeta Azul

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

$ULRYDOGR0LQKRWR*HUHQWH1DFLRQDOGH2SHUDo}HVH-XOLDQD3HWUL*HUHQWH1DFLRQDOGH$XWRPDomRDPERVjHVTXHUGDH5DSKDHO$XJXVWR*HUHQWHGD¿OLDOGH
São Paulo (SP), à direita, acompanharam os alunos em 28 de junho passado

L

uiz Carlos Lopes, Diretor de Operações, recebeu os
alunos de logística do Instituto Federal do Triângulo
Mineiro no Planeta Azul, em Guarulhos (SP), no dia 28
de junho passado. Acompanhados do Professor Dr. José
Carlos Castro Júnior, os estudantes conheceram as principais instalações do megacomplexo, entre elas, a Matriz
GD &RPSDQKLD R WHUPLQDO GD ¿OLDO GH 6mR 3DXOR 63  H
o maior Sistema Automatizado de Distribuição de Encomendas (SORTER) da América Latina e do Hemisfério
Sul.
Participaram da visita: Alice Mariana Silva Reis, Aline
Silva Gomes, Ana Flavia A. Duarte, Ang Litha Fátima Santos de Oliveira, Antonio Bruno Silveira Rodrigues, Breno Roberto Martins Arantes, Charles Aparecido, Cláudio
Antonio Naves, Crizogono Balbino Batista Vieira, Daniel
Rodrigues de Oliveira, Driele Pereira Rodrigues, Edney
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de O. Martins, Filipe Freitas Lourenço, Flávio Rodrigues
Gil, Gabriela de Oliveira Ferreira, Glawton Silva, Guilherme Silva Venancio, Higor Rodrigues de Andrade Moraes,
Jenny Silva Diniz, José Carlos de Castro Junior, Luciano
Aurélio Silva Andrade, Marconio Luiz Ferreira Junior, Mateus Macedo Lemes, Matheus Soares dos Santos, Maurinei C. Miranda, Max Paim Cardoso Brugger, Maycon de
Freitas Rocha, Murilo de Paiva Silva, Murilo Francisco
Rodrigues, Otavio Henrique Camargo Pinheiro, Otto de
Andrade Dirceu Sedassari, Patricia Magalhães Sotero
Rocha, Paula Cristina Hein Pereira, Rayssa Silva Santos,
Sabrina de Cássia Mariano de Souza, Samuel Ribeiro Gomes, Swellen Gimenes, Tamara V. da Silva, Thomaz Antonio Alvarez Rezende, Vinícius de Souza Pereira, Wendel
Franklim Sousa dos Santos, Wendel Rosa Araújo e Weronica Lenny Martins.

FILIAL DE RESENDE (RJ) RECEBE EDUARDO REBUZZI
e o Prefeito Diogo Balieiro

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

Eduardo Rebuzzi, presidente da FETRANSCARGA (Federação do Transporte de Cargas do Estado do Rio de Janeiro) e presidente do Conselho Regional do
SEST-SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte); Diego Balieiro, prefeito de Resende (RJ); Mônica Lyra, supervisora do Conselho Regional do SEST-SENAT; Maria Idalia da Cal Araújo, gestora da unidade D28 de Resende (RJ); Maryland Moraes, secretária geral da FETRAN6&$5*$3HGUR0HROKDVJHVWRUHPSUHVDULDOH6pUJLR9LDQDDVVHVVRUGDSUHVLGrQFLDGD)(75$16&$5*$

E

duardo Rebuzzi, presidente da FETRANSCARGA (Federação do Transporte de Cargas do Rio de Janeiro)
e presidente do Conselho Regional do SEST-SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendi]DJHPGR7UDQVSRUWH GR5LRGH-DQHLURYLVLWRXD¿OLDOGH
Resende (RJ) acompanhado do prefeito da cidade, Diogo
%DOLHLUR ¿OLDGRDR'HPRFUDWDV±'(0 HPGHDJRVWR
passado.
Na ocasião, o presidente da FETRANSCARGA e o prefeito de Resende (RJ) foram recebidos por Mirelle Mota, GeUHQWHGD¿OLDOHHVWLYHUDPDFRPSDQKDGRVGH3HGUR0HRKDV
gestor empresarial; Sérgio Vianna, assessor da presidência
da FETRANSCARGA; Mônica Lyra, supervisora do Conselho Regional; Maria Idalia da Cal Araújo, gestora da unidade
D28 de Resende, e Maryland Moraes, secretária geral da
FETRANSCARGA, que completaram a comitiva.
A reunião aconteceu após a assinatura da escritura do
terreno onde será construída a nova unidade operacional do SEST-SENAT em Resende (RJ). Eduardo Rebuzzi
IRL j ¿OLDO GD %UDVSUHVV SDUD FRPXQLFDU SHVVRDOPHQWH DR
prefeito Diogo Balieiro sobre conclusão do processo de
aquisição do terreno da nova unidade do SEST-SENAT. O
prefeito participou de uma recepção preparada pelos colaERUDGRUHVGD¿OLDO
Aproveitando o momento, Eduardo Rebuzzi e Diogo
Balieiro comemoraram por telefone com José Marciano de
Oliveira, presidente do Sindicato das Empresas de TransporWHVGH&DUJDVH/RJtVWLFDGR6XO)OXPLQHQVH 68/&$5- H
8UXEDWDQ+HORX'LUHWRU3UHVLGHQWHGD%UDVSUHVV

0DULHOOH0RWD*HUHQWHGD¿OLDOGH5HVHQGH 5- UHFHEHXRJUXSRQDRFDVLmR
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URUBATAN HELOU CONCEDE ENTREVISTA A

programa de rádio e de televisão em Belo Horizonte (MG)
...........................................................................................................

U

rubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress, concedeu duas entrevistas no dia 20 de agosto passado
em Belo Horizonte (MG). Ele foi recebido na Rádio Itatiaia
para uma entrevista no Programa Acir Antão, que vai ao
ar nas manhãs da rádio e leva informação e entretenimento aos ouvintes. O programa é ancorado por Acir AnWmRH3DWUtFLD'LRX8UXEDWDQ+HORXIDORXVREUHRVHWRUGH
transportes no Brasil e sobre a conquista do prêmio Top
GR7UDQVSRUWH

Emanuel Carneiro, presidente da Rádio Itatiaia; Patrícia Diou, apresentadora; Acir Antão, apresentador, e Urubatan Helou, Diretor Presidente da
Braspress

8UXEDWDQ+HORXHVWHYHQRVHVW~GLRVGD5iGLR,WDWLDLDHPGHDJRVWRSDVVDGR

1DVHTXrQFLDGRSURJUDPD8UXEDWDQ+HORXIRLUHFHbido por Emanuel Carneiro, Presidente da Rádio Itatiaia,
nas instalações da emissora.
Na mesma oportunidade, foi entrevistado no programa
de variedades “Agora é com Acir Antão”, na TV Horizonte, também ao lado da apresentadora Patrícia Diou. Além
GRGHVWDTXHGRSUrPLR7RSGR7UDQVSRUWHHOHIDORX
sobre a carreira empreendedora, bem como sobre o mercado de transporte e logística no País.

BRASPRESS INTERNACIONAL CONQUISTA

lugar no ranking do nível de serviço da Pirelli no Paraguai

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

A

%UDVSUHVV 7UDQVSRUWHV ,QWHUQDFLRQDO %7,  ¿FRX HP
primeiro lugar no ranking do nível de serviço da
Pirelli no transporte para o Paraguai. No período de janeiURDMXQKRGHD%UDVSUHVVDOFDQoRXDPHOKRUSHUIRUmance nos quesitos avaliados, entre eles, pontualidade
das coletas, transit time, agilidade em fronteira e prazo de
HQWUHJD$GLYLVmR,QWHUQDFLRQDOGHWUDQVSRUWH¿FRXjIUHQte de outras 15 transportadoras que disputaram o ranking.
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Performance da Braspress Internacional foi destaque no primeiro semestre

COLABORADORES DE CURITIBA (PR), POUSO ALEGRE (MG)
e de Extrema (MG) visitam o Planeta Azul

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

Grupo de colaboradores de Curitiba (PR), Pouso Alegre (MG) e Extrema (MG), em 13 de julho passado

O

V FRODERUDGRUHV GD ¿OLDO GH &XULWLED 35  GD ¿OLDO GH
Pouso Alegre (MG) e da doca da Braspress instalada
na empresa Dental Cremer, em Extrema (MG), visitaram o
Planeta Azul, em 13 de julho passado. As comitivas foram
recepcionadas por Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações,
Juliana Petri, Gerente Nacional de Automação, Jacinto Júnior, Superintendente da Aeropress, e Rosângela Palmeira,
General Manager Comex da Braspress Internacional.
2VFRODERUDGRUHVGD¿OLDOGH&XULWLED 35 HVWDYDP
acompanhados de Wanderley Costa, Gerente Regional, e
9DOGHPLU/HLWH*HUHQWHGD¿OLDO1DRFDVLmRRV*HUHQWHVGD

Regional do Estado do Paraná também estiveram presentes, entre eles Moacir Ferri (Cascavel), José Carlos Brunetti
(Guarapuava), Ibraim Helou (Maringá), Ronaldo Reis (Pato
Branco), Mauro do Nascimento, Encarregado Operacional
representando o Gerente Emerson Leite (Ponta Grossa), e
5RGULJR9DOOH 8PXDUDPD 
Completando a lista de visitantes estavam os 12 colaboradores de Pouso Alegre (MG), acompanhados do Gerente
Guilherme Oliveira, e mais seis colaboradores da doca da
Braspress na empresa Dental Cremer, na cidade de Extrema, ambas ao sul do Estado de Minas Gerais.

FILIAL DE ITAJAÍ (SC) RECEBE PROGRAMA DE
prevenção de acidentes

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

Da esquerda para a direita: Ariane Gama, instrutora, Maria Dinair e Carlos Rocha Santos, instrutores do SEST-SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço
1DFLRQDOGH$SUHQGL]DJHPGR7UDQVSRUWH 0D\FR9LHLUD*HUHQWHGD¿OLDOGH,WDMDt 6& HRV0RWRULVWDV(PHUVRQ5RGULJXHV$OYHV&OHYHUVRQ6DQWRVH5DIDHO
Alberto Florintino

A

¿OLDOGD%UDVSUHVVGH,WDMDt 6& UHFHEHXRSURJUDma de prevenção de acidentes promovido pelo Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST-SENAT), em 24 de janeiro

passado. No evento, os instrutores Ariane Gama, Carlos
Rocha Santos e Maria Dinair orientaram os colaboradores principalmente sobre os riscos do uso do celular ao
volante.
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JULIANA PETRI INTEGRA COMITIVA EM
viagem técnica a Israel

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

-XOLDQD3HWUL*HUHQWH1DFLRQDOGH$XWRPDomRDTXDUWDGDHVTXHUGDSDUDDGLUHLWDQDSULPHLUD¿ODQD8QLYHUVLGDGHGH7HO$YLYHP,VUDHO

A

Gerente Nacional de Automação da Braspress,
Juliana Petri, integrou a comitiva brasileira de empresários e executivos do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) em viagem técnica a Israel. O grupo visitou
empresas e uma instituição de ensino superior da capital,
Tel-Aviv, entre os dias 17 e 21 de junho passado.
A viagem técnica aconteceu por iniciativa da Confederação Nacional do Transporte (CNT), em parceria com a
)XQGDomR'RP&DEUDO )'& HD8QLYHUVLGDGHGH7HO$YLY
Vander Costa, presidente da Confederação Nacional do
Transporte, também integrou a comitiva brasileira.

Sobre a viagem técnica, Juliana Petri declarou: “Foi
uma experiência única. Sem dúvidas uma das mais enULTXHFHGRUDV D¿QDO YHU XP SHTXHQR SDtV FXMD ULTXH]D
natural é mínima, encontrar uma realidade de alta tecnologia, otimizações de recursos, fazer mais e melhor com o
mínimo possível, é inspirador.
Representar a Braspress em uma viagem técnica
como essa, não somente é uma grande honra como também uma excepcional oportunidade de trazer inovações e
técnicas de gestão”, acrescentou a Gerente Nacional de
Automação.

FILIAL DE NOVO HAMBURGO (RS)
recebe visita técnica

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

A

¿OLDOGD%UDVSUHVVGH1RYR+DPEXUJR 56 UHFHEHX
a visita técnica de alunos do curso de graduação em
logística da Ftec (Faculdade de Tecnologia). O Gerente
Regional do Rio Grande do Sul, Cezar Fritsch, e a GerenWHGD¿OLDO/tULD7DXIHUHFHSFLRQDUDPRVDOXQRVTXHHVWDvam acompanhados do professor Fábio Capecchi, em 26
de junho passado.
Participaram da visita Cristian Kuhn, Douglas Rodrigues da Silva, Israel Djavan Ferreira Guimarães, Jacson
Schnorr, Rodrigo Doni Andrzejewski, Rogério Ivair Auler,
e Vinícius Blume.
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Cezar Fritsch, Gerente Regional do Rio Grande do Sul; Líria Taufe, Gerente da
¿OLDOGH1RYR+DPEXUJR 56 H-RHOVRQ6RX]D6XSHUYLVRU2SHUDFLRQDODRFHQWUR
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PERFIL

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








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








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

MACEIÓ (AL)
 'LPHQV}HVGD¿OLDO
D ÈUHDWRWDOPð
E ÈUHDFRQVWUXtGDPð
F ÈUHDGRWHUPLQDOPð
G 1~PHURGHGRFDV
 $EUDQJrQFLDGD¿OLDONPð
 1~PHURGHFLGDGHVDWHQGLGDV
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MARINGÁ (PR)
 'LPHQV}HVGD¿OLDO
D ÈUHDWRWDOPð
E ÈUHDFRQVWUXtGDPð
F ÈUHDGRWHUPLQDOPð
G 1~PHURGHGRFDV
 $EUDQJrQFLDGD¿OLDONPð
 1~PHURGHFLGDGHVDWHQGLGDV








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








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

MONTES CLAROS (MG)
 'LPHQV}HVGD¿OLDO
D ÈUHDWRWDOPð
E ÈUHDFRQVWUXtGDPð
F ÈUHDGRWHUPLQDOPð
G 1~PHURGHGRFDV
 $EUDQJrQFLDGD¿OLDONPð
 1~PHURGHFLGDGHVDWHQGLGDV
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URUBATAN HELOU PROPÕE AO GOVERNADOR
João Dória criação de plano para renovação de frota

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

Alarico Assumpção Júnior, presidente da Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (FENABRAVE); Joice Hasselmann, deputada federal;
Norberto Fabris, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários (ANFIR); João Doria, governador de São Paulo; Luiz Carlos
Moraes, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA); Bruno Covas, prefeito de São Paulo, e Urubatan Helou, Diretor
Presidente da Braspress

N

a abertura da 22.ª edição do Salão Internacional do
Transporte – FENATRAN, em São Paulo (SP), no
dia 14 de outubro passado, Urubatan Helou, Diretor
Presidente da Braspress e Vice-Presidente da NTC&Logística,
apresentou a João Dória, Governador do Estado de São
Paulo, uma sugestão para o desenvolvimento de um plano
de renovação consistente da frota de caminhões.
Última autoridade a falar no evento, o Governador João
Dória aceitou de imediato a sugestão e marcou a primeira
reunião para discutir o assunto para o dia 23 de outubro
passado. Com certeza, em breve teremos novidades sobre
esse plano.
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Segundo Urubatan Helou, o Brasil tem hoje uma das froWDVPDLVHQYHOKHFLGDVGRPXQGR³,VVRVLJQL¿FDGL]HUTXHWHPRVXPDLQ¿QLGDGHGHFDPLQK}HVTXHHVWmRFLUFXODQGRFRP
15, 20, 25, 30 e até 40 anos no mais absoluto processo de
autofagia, ou seja, comendo o seu próprio corpo: comendo
SDUDFKRTXH FRPHQGR IUHLR FRPHQGR LWHQV GH VHJXUDQoD
e – pior – trazendo um impacto muito forte ao meio ambiente.
Nós, da NTC&Logística e da Confederação Nacional
do Transporte (CNT), temos feito um papel, às vezes, de
TXHPFRQYHUVDFRPRVSHL[HV7HPRVSURSRVWRXPSODQR
GHUHQRYDomRGHIURWDTXHQmRWHPVLGRRXYLGRSHODVDXWRridades competentes.

Urubatan Helou discursou na abertura da FENATRAN, em 14 de outubro passado

Por isso, sugerimos ao Governo do Estado de São Paulo
ID]HUXPSODQRGHUHQRYDomRGHIURWDSDXOLVWDTXHSXGHVse depois reverberar para o Brasil inteiro como uma conseTXrQFLDGDFDQLEDOL]DomRGRVFDPLQK}HVYHOKRV
Traríamos um benefício enorme à sociedade e faríamos
FRPTXHRVQRVVRVSDUFHLURVHVWUDWpJLFRVSXGHVVHPHVWDU
permanentemente com seus fornos ligados. Aí teríamos efeWLYDPHQWHXPDIURWDFDSD]GHID]HUMXVjTXLORGHTXHR%UDVLO
precisa.
Essa FENATRAN para os empresários do transporte rodoviário de cargas, Sr. Governador, faz-nos sentir na DisQH\ (PSUHViULR DR FRQWUiULR GR TXH DV SHVVRDV SRVVDP
LPDJLQDU QmR JRVWD GH GLQKHLUR SRUTXH VH JRVWDVVH QmR
investiria tanto.
Temos um negócio de capital intensivo e estamos perPDQHQWHPHQWH DWXDOL]DQGRR 1mR VRPRV PDLV DTXHOHV
empresários raiz da década de 1950, ou 1960; hoje soPRVHPSUHViULRVTXHHOHJHPRVDJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYD
como elemento básico para a gestão dos nossos negócios
HFULDPRVFRPSDQKLDVTXHKRMHVmRH[HPSORVSDUDWRGRR
planeta.
As empresas brasileiras de transporte, Sr. Governador,
são objetos de visita de empresas do mundo inteiro. PorWDQWRHVWDPRVSURQWRVSDUDDWHQGHUjQRYDGHPDQGDTXH
aí está.

3DUD¿QDOL]DUIDoRXPDVDXGDomRHVSHFLDODRVH[3UHVLGHQWHV GD 17& /RJtVWLFD TXH IRUDP HIHWLYDPHQWH RV
JUDQGHVSURWDJRQLVWDVSDUDTXHSXGpVVHPRVHVWDUSUHVHQtes neste momento. Faço uma saudação ao nosso amigo
Geraldo Viana; faço uma saudação ao nosso amigo Flávio
Benatti e faço uma saudação especial ao Presidente Vander
Costa, da Confederação Nacional do Transporte, em nome
GH TXHP VD~GR WRGRV RV WUDQVSRUWDGRUHV 6HQKRUHV PXLWRREULJDGR´¿QDOL]RX8UXEDWDQ+HORXHPVHXGLVFXUVRQR
evento.
Também estiveram presentes na abertura da FENATRAN
Bruno Covas, Prefeito de São Paulo; a Deputada Federal
Joice Hasselmann; o Senador Wellington Dias, Presidente
da Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura; o
Deputado Federal Wanderlei Macris; o Deputado Estadual
&DXr0DFULV3UHVLGHQWHGD$VVHPEOHLD/HJLVODWLYDGH6mR
Paulo; Vander Costa, Presidente da Confederação Nacional
GR7UDQVSRUWH &17 $ODULFR$VVXPSomR-~QLRU3UHVLGHQWH
da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (FENABRAVE); Norberto Fabris, Presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários
(ANFIR); Luiz Carlos Moraes, Presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA), e
Paulo Octávio Pereira de Almeida, Vice-Presidente da Reed
([KLELWLRQV$OFkQWDUD0DFKDGRHQWUHRXWURV
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BRASPRESS REALIZA MAIS DE 12 MIL HORAS
de capacitação de seus colaboradores

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

Diego Duarte é Gerente Nacional de Recursos Humanos e Contabilidade

I

nvestindo de maneira constante em conhecimento e aprimoramento de seus colaboradores, a Braspress realizou
12.997 horas de capacitação, com 6.408 participações, duUDQWHRSULPHLURVHPHVWUHGH&RQ¿UPDQGRDWHQGrQcia de crescimento para este ano, o relatório informado pelo
Departamento de Recursos Humanos (RH) registrou 13.153
horas de capacitações ao longo de todo o ano de 2018.
Diego Duarte, Gerente Nacional de Recursos Humanos
e Contabilidade, falou sobre a iniciativa da Companhia de
investir em seus colaboradores: “É de suma importância
compreender que capacitações e treinamentos são formas
GHLQYHVWLPHQWRVHPFDSLWDOKXPDQRRTXDOSUH¿URFKDPDU
de Família Braspress.
O aprimoramento proporcionado pela Companhia através de programas, palestras e reciclagens aponta para uma
única direção de desenvolvimento e melhoramento de nossas práticas operacionais, bem como de crescimento dos
nossos indicadores. É uma via de benefícios mútuos que
produzem resultados positivos em toda a cadeia de servioRV´D¿UPRX'LHJR'XDUWH
Entre a capacitação de maior destaque do primeiro semestre de 2019 está o Sistema de Gestão da Qualidade
%UDVSUHVV 6*4% FRQFHELGRHLPSODQWDGRSHOR&RPLWrGH
Qualidade - grupo multidisciplinar criado em 2017 para inteJUDUYiULDViUHDVGD&RPSDQKLDHJDUDQWLUDFHUWL¿FDomRGD
Braspress no setor Farma.
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Com essa ação, a Braspress nivelou por alto os processos de manuseio, carregamento e transporte. O que seria
uma norma aplicada apenas para o transporte de produtos
fármacos tornou-se regra para todos os tipos de mercadoria.
No primeiro semestre de 2019, o SGQB registrou 2.248 horas de capacitação, com 1.299 participações.
Ainda entre os destaques, a campanha Maio Amarelo,
GLYXOJDGDHPWRGDVDV¿OLDLVWHPRREMHWLYRGHFRQVFLHQWL]DU
colaboradores – principalmente Motoristas – sobre direção
defensiva e valorização da vida. Por intermédio de palestras
com especialistas, a campanha acumulou 1.024 horas de
capacitação e 1.645 participações.
Outros números relevantes foram informados através da
contabilidade feita pelo RH, como o impressionante número
GHSDUWLFLSDo}HVGD¿OLDOGH6mR3DXOR 63 HPFDSDFLWDo}HV
6RPDQGR WUHLQDPHQWRV SDOHVWUDV H FDPSDQKDV D ¿OLDO UHgistrou 2.031 participações no primeiro semestre deste ano.
O documento mostrou ainda indicadores percentuais
das capacitações no período e comprovou o avanço na área
operacional. Registrando 5.327 participações, os colaboraGRUHVRSHUDFLRQDLVVLJQL¿FDPGRQ~PHURWRWDOGHSHVsoas que compareceram às atividades.
O registro revelou os investimentos em capacitação em
XPD iUHD RQGH DV ERDV SUiWLFDV RSHUDFLRQDLV VH UHÀHWHP
diretamente no serviço oferecido ao cliente e, além disso,
mostrou a forte atuação da Companhia na implantação do
6*4%SDUDSDGURQL]DUDVSUiWLFDVHPWRGDVDV¿OLDLV
1DVHTXrQFLDGRVJUDQGHVJUXSRVHPFDSDFLWDo}HVDSDUHFHPRVFRODERUDGRUHVGDiUHDDGPLQLVWUDWLYDGRWRWDO
somando 905 participações. O terceiro grupo de maior relevância em capacitações é representado pelos colaboradores
GR'HSDUWDPHQWR&RPHUFLDOGRWRWDOHSDUWLFLSDo}HV

Participação por Categoria Funcional

legenda
Operacional

administrativo

comercial

CASE BRASPRESS

URUBATAN HELOU FALOU SOBRE A IMAGEM
do Motorista perante a sociedade

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

Da esquerda para a direita: Urubatan Helou, Diretor Presidente; Eduardo Rebuzzi, presidente da FETRANSCARGA (Federação do Transporte de Cargas do
(VWDGRGR5LRGH-DQHLUR .DWLDQH%DWLVWD$VVHVVRUDGH'HVHQYROYLPHQWR3UR¿VVLRQDOGR6(676(1$7 6HUYLoR6RFLDOGR7UDQVSRUWHH6HUYLoR1DFLRQDO
GH$SUHQGL]DJHPGR7UDQVSRUWH H0DUWLQ5RMDV$VVHVVRU6rQLRUSDUDDV$PpULFDVGD,QWHUQDWLRQDO5RDG7UDQVSRUW8QLRQ ,58

U

rubatan Helou, Diretor-Presidente da Braspress, faORX GH VXD H[SHULrQFLD FRPR HPSUHViULR QR FDVH
Braspress sobre a mudança da imagem do Motorista na sociedade nos seus 43 anos à frente da Companhia no
encerramento no Encontro Internacional de Empresários do
Transporte de Cargas, realizado no dia 15 de outubro passado, em São Paulo (SP), na subsede da NTC&Logística,
que reuniu representantes de entidades e de empresas de
vários países.
Cumprimentando os ilustres visitantes dos Estados Unidos, Argentina, México, Chile e Uruguai, ele iniciou sua fala
dizendo que a deterioração da imagem do Motorista não
acontece somente no Brasil: “Acontece nos Estados Unidos
e em todos os países. Até mesmo na Argentina, onde os
0RWRULVWDVWrPXPSRGHUSROtWLFRHQRUPHDLPDJHPIUHQWHj
sociedade é muito ruim”.
Prosseguindo, ele mencionou: “Quando acontece um
DFLGHQWHQDURGRYLDDVSHVVRDVMiFRPHQWDPTXHµpFXOSD
GRPRWRULVWDGHFDPLQKmR¶$VSHVVRDVMiIDODPGHPDQHLUD SHMRUDWLYD TXHU GL]HU HVVD PiFXOD GR SUR¿VVLRQDO HVWi
¿FDQGRURWXODGD
Precisamos lembrar do que são constituídas nossas empresas: de hubs, de caminhões, de tecnologia – muita tecnologia. Acontece que as nossas empresas são mesmo fundamentalmente constituídas por gente, por pessoas. Para
mim, os caminhões são commodities”, explicou.
O Diretor Presidente da Braspress contou ainda que em
1998 adotou uma estratégia de Marketing e resolveu contratar Motoristas mulheres para dirigir caminhão. “Era um
tabu aqui, no Brasil, ter Motorista mulher fazendo entrega de
mercadorias, porque a atividade era ocupada por homens.
Nós atiramos no que vimos e acertamos no que não vimos, pois a Motorista mulher na nossa empresa começou
a se mostrar muito mais capaz do que o Motorista homem”,
relembrou.
Em 2012, depois do registro de um grave acidente com
WUrVPRUWHVHIHULGRV8UXEDWDQ+HORXHQWHQGHXTXHSUH-

cisava fazer mais alguma coisa. “Então, nós inauguramos o
Centro de Atendimento ao Motorista Braspress (CAMB) “Basil de Barros”, na nossa Matriz, em São Paulo. Assim, todos
RV QRVVRV 0RWRULVWDV DQWHV GH YLDMDU FRPHoDUDP D ID]HU
os seguintes controles: pressão arterial, glicemia, saturação,
bafômetro e, eventualmente, teste toxicológico.
Por que Basil de Barros? Porque Basil de Barros foi o
QRVVR SULPHLUR 0RWRULVWD +RMH DSRVHQWDGR YDL VHPSUH j
empresa (faço questão de que ele vá), almoça conosco. Os
nossos novos Motoristas, quando o veem, o reverenciam e
lhe agradecem.
Depois que o Motorista passa por todo esses procedimentos, ele recebe o kit lanche para que não tenha nenhum
SURFHVVRJOLFrPLFR
Mais tarde, implantamos também o sonômetro e o Programa do Sono. O sonômetro é um aparelho desenvolvido
pela Universidade Federal de Minas Gerais que mede o
equilíbrio do condutor. Trata-se de uma balança e um ponto
SURMHWDGRQDSDUHGH7RGRVRVGLDVHOHVREHQHVVDEDODQoD
DQWHVGHYLDMDU1yVWHPRVDUPD]HQDGRRSRQWRGHHTXLOtEULR
dele. Se esse ponto de equilíbrio for diferente do histórico
UHJLVWUDGRVLJQL¿FDTXHRFRQGXWRUQmRGRUPLXEHP(OHYDL
SDUDDFDVDGRUPLUHQmRYLDMD
Passado um período, nós descobrimos no Canadá um
simulador de direção acessível e trouxemos esse equipamento para o Brasil. Depois implantamos também a telemetria. Essa combinação nos abriu a possibilidade de
sabermos quem são os melhores condutores. Por isso, triPHVWUDOPHQWHID]HPRVXPDIHLMRDGD PDVVHPDFDLSLULQKD 
com nossos Motoristas e seus familiares para premiar os
melhores. Também anualmente premiamos os 30 melhores.
2VQRVVRV0RWRULVWDVVmRXQVFDUDVPHWLGRV+RMHHOHV
entram na empresa de cabeça em pé, porque se sentem valorizados, importantes. Foi isso o que nós procuramos transmitir para a nossa gente, para que essas pessoas tenham a
FRQYLFomRGHTXHDTXHOHSUR¿VVLRQDOpRPDLVLPSRUWDQWHGR
QRVVRQHJyFLR´¿QDOL]RX
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NOSSA GENTE

ANTONIO DA CRUZ SANTANA

Encarregado Operacional da filial de Imperatriz (MA)

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

Antonio da Cruz Santana, Encarregado Operacional da filial de Imperatriz (MA), está na Organização há 11 anos

N

osso ponto de partida é o ano de 2008 quando Antonio da Cruz Santana, Encarregado Operacional
GD¿OLDOGH,PSHUDWUL] 0$ LQJUHVVRXQD&RPSDQKLD FRPR &RQIHUHQWH 1RWXUQR GD ¿OLDO GH %UDVtOLD ') 
$QWRQLRWHPGLYHUVRVPRPHQWRVTXH¿FDUDPPDUFDGRVQD
PHPyULDGXUDQWHVXDWUDMHWyULDQD%UDVSUHVVHXPGHOHV
WHPVLJQL¿FDGRPXLWRLPSRUWDQWHSDUDWRGDDVXDIDPtOLD
³8PPRPHQWRTXHPDUFRXPXLWRIRLTXDQGRPLQKDHVSRVDHVWDYDJUiYLGDHDHTXLSHGD¿OLDOGH%UDVtOLDRQGH
HXWUDEDOKDYDDQWHVGHYLUSDUD,PSHUDWUL]UHDOL]RXXPµFKi
GH IUDOGD¶ VXUSUHVD´ FRPSDUWLOKRX$QWRQLR p FDVDGR FRP
/XDQD7DYDUHV6DQWDQDHSDLGDSHTXHQD%iUEDUDGHFLQFRDQRV³6XVWHQWRXPDERDUHODomRFRPPLQKDIDPtOLDH
DPLJRVSRLVVmRQRVVRVDOLFHUFHV´GHFODURX$QWRQLR
=HORVRHOHSURFXUDSDVVDUDPDLRUSDUWHGRWHPSROLYUH
FRP D IDPtOLD$ FRPSDQKLD GD HVSRVD /XDQD H GD ¿OKD
%iUEDUDpRTXHHOHPDLVJRVWDGHWHUQRVGLDVGHIROJDGR
WUDEDOKRHGHGLFDVHSDUDYLYHUERQVPRPHQWRVFRPHODV
1ROD]HU$QWRQLRGLVVHJRVWDUGHSUDWLFDUIXWHEROHVHPSUH
TXHSRVVtYHOHVWiHPXPDSDUWLGDFRPRVDPLJRV$FRPSDQKDURVFDPSHRQDWRVWDPEpPpXPDDWLYLGDGHTXHHOH
DSUHFLDDOpPGHVHUXPHQWUHWHQLPHQWRVDXGiYHO
(PDQRVQD2UJDQL]DomR$QWRQLRD¿UPRXTXHXPD
GDVFRLVDVTXHPDLVRPRWLYDPpTXH³D%UDVSUHVVpXPD
HPSUHVDFRPSURSyVLWR,VVRSRGHVHUYLVWRQDYLVmRPLVVmRHYDORUHVGDHPSUHVDHPTXHDFUHGLWRHHPSUHJRQD
PLQKD DWLYLGDGH´ 2 (QFDUUHJDGR 2SHUDFLRQDO GD ¿OLDO GH
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,PSHUDWUL]RFXSDRFDUJRGHVGH(OHDWXDQDRWLPL]DomRGDRSHUDomRHGRVFURQRJUDPDVGHFDUUHJDPHQWRVGH
PDQHLUDUiSLGDHH¿FD]
³2VSULQFLSDLVGHVD¿RVGDPLQKDDWLYLGDGHVmRPDQWHU
D VDWLVIDomR GR FOLHQWH DWHQGHU FRP XUJrQFLD RV SUD]RV
GH HQWUHJD PDQWHU D LQWHJULGDGH ItVLFD GD PHUFDGRULD H
GHVLJQDU DV DWULEXLo}HV j HTXLSH RSHUDFLRQDO GD ¿OLDO GH
,PSHUDWUL]´H[SOLFRX$QWRQLR
3DUDHOHRTXHPDLVRDWUDLQDDWXDOIXQomRpRGLQDPLVPRTXHDEXVFDLQFHVVDQWHSHODVDWLVIDomRGRFOLHQWH
JHUDQDRSHUDomRGHWUDQVSRUWHVGD%UDVSUHVV$GHPDLV
$QWRQLRIDORXTXHDHVWUXWXUDGDHPSUHVDHRDPELHQWHGH
WUDEDOKROKHGmRSOHQDVFRQGLo}HVGHHQIUHQWDURVGHVD¿RV
GLiULRV GD IXQomR ³7HPRV XP DPELHQWH PXLWR ERP H XP
yWLPRFRQYtYLRFRPRVFROHJDV´HORJLRX
0XLWDV IRUDP VXDV FRQTXLVWDV QRV ~OWLPRV  DQRV  H
PXGDQoDVWDPEpP QmRDSHQDVGHFLGDGHPDVQDYLGDSHVVRDOHSUR¿VVLRQDO ³1HVVHSHUtRGRHPTXHHVWRXQD%UDVSUHVVDGTXLULXPFDUURDSRVVLELOLGDGHUHDOGHLQLFLDUXPD
IDFXOGDGHHRPDLVLPSRUWDQWHFRQVWUXLUXPDIDPtOLD´IDORX
$QWRQLR
3DUDRIXWXURHOHHVSHUDPXLWRPDLVHPDQWpPDHVSHUDQoDGHGLDVFDGDYH]PHOKRUHV6DEHQGRGDLPSRUWkQFLD
GDHGXFDomRSDUDDYLGD$QWRQLRVRQKDHPSURSRUFLRQDU
ERDVFRQGLo}HVGHHVWXGRSDUDVXD¿OKDHHVSHUDWHUPXLWD
VD~GHSDUDHQIUHQWDUHYHQFHURVPXLWRVGHVD¿RVTXHDLQGDHVWmRSRUYLU

VANDERLUCIO EVANGELISTA DE ALMEIDA
Encarregado Operacional da filial de Ipatinga (MG)

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

N

DURWLQDLQWHQVDGHXPDRSHUDomRGHWUDQVSRUWHDOJXQVGHWDOKHVQmRSRGHPVHUHVTXHFLGRV3DUDLVVR
p QHFHVViULR XP ROKDU DSXUDGR UHVSRQVDELOLGDGH H
PXLWDRUJDQL]DomR&DUDFWHUtVWLFDVFRPRHVVDVVmRPXLWRYDORUL]DGDVSRU9DQGHUOXFLR(YDQJHOLVWDGH$OPHLGD(QFDUUHJDGR2SHUDFLRQDOGD¿OLDOGH,SDWLQJD 0* 
³2TXHPDLVJRVWRHPPLQKDURWLQDGHWUDEDOKRpGDRUJDQL]DomR±WDQWRDRUJDQL]DomRGDVSHQGrQFLDVTXDQWRGR
HVSDoRItVLFRGD¿OLDOTXHSHUPLWHDÀXLGH]GDVDWLYLGDGHV´
FRQWRX9DQGHUOXFLRTXHGiLQtFLRjVXDMRUQDGDGLiULDGHWUDEDOKRjVKGDPDQKm
³$RFKHJDUj&RPSDQKLDRUJDQL]RRVSUpURWHLURVHOLEHUR
LPSRUWDo}HVHH[SRUWDo}HV(YHQWXDOPHQWHUHDOL]RSURFHGLPHQWRVGHHPLVVmRHGHUDVWUHDPHQWRGDQGRWRGRRVXSRUWH
SDUDDRSHUDomR´H[SOLFRXR(QFDUUHJDGR2SHUDFLRQDOVREUH
VXDVSULQFLSDLVDWLYLGDGHV
+i  DQRV 9DQGHUOXFLR LQJUHVVRX FRPR &RQIHUHQWH QD
2UJDQL]DomR6XDHYROXomRIRLVHQGRQRWDGDSHOD*HUrQFLD
TXHORJRFRQFHGHXDHOHDRSRUWXQLGDGHGHRFXSDUIXQo}HV
FRPPDLRUQtYHOGHUHVSRQVDELOLGDGH(PRXWXEURGHIRL
SURPRYLGRDRFDUJRGH(QFDUUHJDGR2SHUDFLRQDO³2PDLRU
GHVD¿RpFKHJDUDR¿QDOGHXPGLDGHWUDEDOKRHVDEHUTXH
HVWiWXGRFRQFOXtGRJUDoDVDRWUDEDOKRHPHTXLSH

2 TXH PDLV PH PRWLYD D WUDEDOKDU DTXL p R IDWR GH D
%UDVSUHVVVHUXPDHPSUHVDTXHRIHUHFHWRGDVDVFRQGLo}HV
GH WUDEDOKR $JUDGHoR PXLWR SRU ID]HU SDUWH GHVWD JUDQGH
HPSUHVD´GHFODURX9DQGHUOXFLR2(QFDUUHJDGR2SHUDFLRQDO
UHVVDOWRXTXHRDPELHQWHQD¿OLDOpPXLWRERPHTXHWRGRVRV
FRODERUDGRUHVGDHTXLSHWrPXPyWLPRFRQYtYLR
(OH UHODWRX WDPEpP TXH XP GRV PRPHQWRV PDLV HVSHFLDLVGHVXDWUDMHWyULDQD&RPSDQKLDIRLQRGLDHPFRQKHFHX
R3ODQHWD$]XOHP*XDUXOKRV 63 ³4XDQGRIXLFRQKHFHUR
3ODQHWD$]XODFKHLLQFUtYHOHVWDUDOLHVDEHUTXHIDoRSDUWH
GHVWDHPSUHVDWmRJUDQGH´
&RPVHXWUDEDOKRHOHS{GHJDUDQWLUPDLVVHJXUDQoDSDUD
VXDIDPtOLDFRQTXLVWRXXP¿QDQFLDPHQWRGDFDVDSUySULDH
GHXPFDUUR$OpPGRPDLVJDQKRXPDLVFRQ¿DQoDQRDVSHFWRSHVVRDOHSUR¿VVLRQDO(VVDFRQ¿DQoDDGTXLULGDRFRQGX]LX
GXUDQWHVHXVDQRVGHFDUUHLUDQD%UDVSUHVV
1DVKRUDVGHGHVFDQVR9DQGHUOXFLRJRVWDGHDSURYHLWDU
RWHPSRHPIDPtOLD3DUDHOHQmRKiPHOKRUOXJDUGRTXHVXD
FDVD3DLGH*UDFLHOOH.HUFLDH*UD]LHOOH/XL]DHOHGHGLFDVH
SDUDPDQWHUYtQFXORVIRUWHVPHVPRGLDQWHGDURWLQDSUR¿VVLRQDODJLWDGD$OpPGDFRPSDQKLDGDV¿OKDV9DQGHUOXFLRDSUHFLDDFRPSDQKLDGRVQHWRV0LJXHOH0DULD9LWyULDFRPTXHP
DSURYHLWDRVPRPHQWRVGHIROJDSDUDUHFDUUHJDUDVHQHUJLDV

“O que mais me motiva a trabalhar aqui é o fato de a Braspress ser uma empresa que oferece todas as condições de trabalho”, falou Vanderlucio
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NOSSA GENTE

IVANILDO PEREIRA DA SILVA

Encarregado Operacional da filial de Itabuna (BA)

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

Ivanildo Pereira da Silva ingressou na Companhia em 2011

D

HVD¿RV DJLOLGDGH SRQWXDOLGDGH H RUJDQL]DomR
SDODYUDV TXH GH¿QHP EHP D IXQomR GH ,YDQLOGR
3HUHLUDGD6LOYD(QFDUUHJDGR2SHUDFLRQDOGD¿OLDO
GH,WDEXQD %$ (OHpGHVD¿DGRFRQVWDQWHPHQWHHPVXD
DWLYLGDGH H VHJXQGR HOH LVVR R PRWLYD D DOFDQoDU ERQV
UHVXOWDGRVSDUDD&RPSDQKLDHSDUDVXDFDUUHLUD
³2TXHPDLVJRVWRQDIXQomRGH(QFDUUHJDGR2SHUDFLRQDOVmRRVGHVD¿RVORJtVWLFRVTXHDURWLQDGRVHWRUGH
WUDQVSRUWHSURSRUFLRQD&DGDGLDpXPFHQiULRGLIHUHQWHe
LJXDODRPDUHPTXHVWmRGHVHJXQGRVWXGRPXGDHWHPRV
TXHHVWDUSUHSDUDGRVSDUDHQIUHQWDURVGHVD¿RVFRPTXDOLGDGHHFRPSHWrQFLD´D¿UPRX,YDQLOGR
O Encarregado Operacional iniciou sua carreira na
%UDVSUHVV HP DJRVWR GH  TXDQGR LQJUHVVRX FRPR
&RQWURODGRUGH7UiIHJR8UEDQR6HXFUHVFLPHQWRpIUXWRGH
PXLWRWUDEDOKRHVIRUoRHGHGLFDomR(VVHVIDWRUHVIRUDP
REVHUYDGRVHPVHXWUDEDOKRFRPRSDUWHGHXPDFXOWXUDRUJDQL]DFLRQDOTXHRIHUHFHRSRUWXQLGDGHVSHODPHULWRFUDFLD
³8PIDWRUPRWLYDFLRQDOQD%UDVSUHVVpDRSRUWXQLGDGH
GH FUHVFLPHQWR SUR¿VVLRQDO GHQWUR GD HPSUHVD SDUD GHVHPSHQKDUQRYDVIXQo}HV$&RPSDQKLDWDPEpPRIHUHFH
QRYDVH[SHULrQFLDVQRUDPRORJtVWLFRDWUDYpVGHQRYDVWHFQRORJLDV LPSODQWDGDV SDUD IDFLOLWDU H DJLOL]DU R WUDQVSRUWH
GHFDUJDVHPXP3DtVFRPGLPHQV}HVFRQWLQHQWDLVFRPR
R%UDVLO´IDORX,YDQLOGRVREUHVXDVPRWLYDo}HV
3DUDHOHD&RPSDQKLDpDH[WHQVmRGHVXDFDVD3RU
LVVRpLPSRUWDQWHPDQWHUXPERPUHODFLRQDPHQWRFRPWR-
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GRVGDHTXLSH³7HPRVXPDPELHQWHVDXGiYHOHGHPXLWR
FRPSDQKHLULVPR 2ULHQWR D HTXLSH RSHUDFLRQDO HP VXDV
WDUHIDVGHH[SRUWDomRHGLVWULEXLomRGHHQFRPHQGDV(P
PRPHQWRVRSRUWXQRVIDODPRVVREUHRVMRJRVGHIXWHEROGR
¿QDOGHVHPDQDHFRPSDUWLOKDPRVKLVWyULDVGHYLGD5HVSHLWR WUDEDOKR HP HTXLSH H FRPSDQKHLULVPR SUHYDOHFHP
DTXL´GHFODURX,YDQLOGR
$ IDVH DWXDO p LJXDOPHQWH RSRUWXQD QD YLGD SHVVRDO
&DVDGRKiQRYHDQRVFRP1~ELDHSDLGH0DULD/XL]DGH
FLQFRDQRVHOHDSURYHLWDFDGDERPPRPHQWRDRODGRGD
IDPtOLDSDUDHVWUHLWDUDLQGDPDLVRVODoRVDIHWLYRV2TXH
,YDQLOGRPDLVJRVWDGHID]HUQRWHPSROLYUHpDSURYHLWDUD
FRPSDQKLDGDIDPtOLDDVVLVWLUDMRJRVGR6mR3DXOR)XWHERO&OXEHVHXWLPHGRFRUDomRHYLEUDUFRPXPDYLWyULDDR
ODGRGD¿OKD0DULD/XL]D
³0LQKDIDPtOLDpDEDVHGDPLQKDYLGDpXPGRVIDWRUHV
SULQFLSDLVTXHPHPDQWrPQDFRUUHULDFRWLGLDQD´H[WHUQRX
,YDQLOGR3DUDHOHXPDGDVPDLRUHVFRQTXLVWDVQHVVHVRLWR
DQRVGH%UDVSUHVVIRLSURSRUFLRQDUXPDYLGDFRQIRUWiYHOj
VXDIDPtOLDSRGHQGRLQFOXVLYHFRQWULEXLUSDUDRFXUVRGH
3HGDJRJLDGDHVSRVD1~ELD
&RP PXLWR HVIRUoR H PRWLYDomR ,YDQLOGR YHP HVFUHYHQGR VXD KLVWyULD QD 2UJDQL]DomR  H HOH QmR SUHWHQGH
SDUDU SRU Dt VRQKD FRP XP IXWXUR SUR¿VVLRQDO FKHLR GH
SRVVLELOLGDGHVGHFUHVFLPHQWRH[HFXWDQGRQRYRVSURMHWRV
TXHPDQWHQKDPD2UJDQL]DomRVHPSUHjIUHQWHQRVQHJyFLRVHQDLQRYDomR

SARA GALVÃO FERNANDES

Encarregada de Atendimento da filial de Itajaí (SC)

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

“A

%UDVSUHVVPDUFRXPLQKDYLGDGHVGHRLQtFLR
GD PLQKD KLVWyULD DTXL´ &RPHoDPRV FRP
HVVD LPSRUWDQWH IUDVH GH 6DUD *DOYmR )HUQDQGHV (QFDUUHJDGD GH $WHQGLPHQWR GD ¿OLDO GH ,WDMDt
6&  FXMD WUDMHWyULD VH PLVWXUD j GD SUySULD ¿OLDO FDWDULQHQVH(ODpDFRODERUDGRUDFRPPDLVWHPSRQRTXDGUR
GHIXQFLRQiULRVGD¿OLDO
+i VHWH DQRV D %UDVSUHVV GHX LQtFLR jV RSHUDo}HV
QDFLGDGHGH,WDMDtHFRPWRGDDH[SHFWDWLYDJHUDGDHP
WRUQR GD VXD DEHUWXUD QDVFHX WDPEpP XPD KLVWyULD GH
RUJXOKRHVXFHVVR
³(P  TXDQGR LQLFLRX D RSHUDomR HP ,WDMDt PH
UHFRUGRTXHKDYLDPXLWDDQVLHGDGHHPDSUHQGHUHFRQKHFHUHUDWXGRQRYR6DEtDPRVGDJUDQGHUHVSRQVDELOLGDGH
GH ID]HU SDUWH GH XPD ¿OLDO GD %UDVSUHVV XPD HPSUHVD
GHJUDQGHSRUWHGRVHWRUGHWUDQVSRUWH
4XDQGRPHSHUJXQWDPKiTXDQWRWHPSRWUDEDOKRQD
HPSUHVD WHQKR R PDLRU RUJXOKR GH UHVSRQGHU ³'HVGH
TXHD¿OLDOIRLLQDXJXUDGD´FRQWRX6DUD$RLQJUHVVDUQD
%UDVSUHVV 6DUD H[HUFHX D IXQomR GH 5HFHSFLRQLVWD GXUDQWHRSULPHLURDQR(PIRLSURPRYLGDD$VVLVWHQWH
GH$WHQGLPHQWR
6HPSUH PXLWR FRPSHWHQWH 6DUD WHYH XPD JUDQGH
RSRUWXQLGDGH GH SURPRomR TXDQGR HP  DOFDQoRX R
FDUJRGH(QFDUUHJDGDGH$WHQGLPHQWR³,QLFLRPHXGLDGH
WUDEDOKR DFRPSDQKDQGR JUi¿FRV PRQLWRULDV H FRQWUROH
GH6HUYLoRGH$WHQGLPHQWRDR&OLHQWH 6$& 

(PVHJXLGDUHVSRQGRHPDLOVSDUDGDUUHWRUQRjVVROLFLWDo}HV7DPEpPUHDOL]RSURFHGLPHQWRVOLJDGRVDFOLHQWHVPRQLWRUDGRV2TXHPDLVJRVWRQRPHXWUDEDOKRpGH
DWHQGHUDRVFOLHQWHVFRPTXDOLGDGHSRLVFOLHQWHVVDWLVIHLWRVVmRVLQ{QLPRVGHHPSUHVDEHPVXFHGLGDFRPRpR
FDVRGD%UDVSUHVV´H[SOLFRX
$FRODERUDGRUDDFUHGLWDTXHDYLGDSUR¿VVLRQDOpIHLWD
GHPXLWRVGHVD¿RVPDVRSULQFLSDOGHOHVQDiUHDGHDWHQGLPHQWRpRWLPL]DURWHPSRGHUHWRUQRDRFOLHQWHFRPXPD
VROXomRHVSHFt¿FDSDUDFDGDQRYRFDVRTXHVXUJH3DUD
LVVRHODVHPDQWpPDWHQWDjVVROLFLWDo}HVGRVFOLHQWHVH
SURFHVVRVUHDOL]DGRVSRUVXDHTXLSH
6DUDUHYHORXTXHQDGDpPDLVPRWLYDGRUGRTXHDFRUGDU GH PDQKm SDUD H[HUFHU D IXQomR TXH UHDOL]D 3DUD
HOD p XP SULYLOpJLR ID]HU SDUWH GD &RPSDQKLD H UHDOL]DU
VXDVWDUHIDVSRLVDPDRTXHID]1RVVHWHDQRVGHGHGLFDomRj2UJDQL]DomR6DUDFRQTXLVWRXYDVWDH[SHULrQFLD
QDiUHDGHWUDQVSRUWHVHDGTXLULXXPDPRWRHXPFDUUR
³$JUDGHoRD'HXVSHODVFRQTXLVWDVQDViUHDVSUR¿VVLRQDO
HSHVVRDOGXUDQWHHVVHSHUtRGRQD%UDVSUHVV´GHFODURX
6DUD
&DVDGD FRP -RmR 'HKRQ H PmH GH WUrV ¿OKRV 0DWKHXV 6DPXHO H -RmR  6DUD p XPD PXOKHU GHGLFDGD j
IDPtOLD H HQ[HUJD QD ¿JXUD GD PDWULDUFD 'RQD 9HQLQD
R JUDQGH DOLFHUFH IDPLOLDU ³*RVWR GH HVWDU FRP D PLQKD
IDPtOLD SDUD DVVLVWLUPRV D XP ERP ¿OPH MXQWRV 6RPRV
PXLWRXQLGRVDPRPLQKDIDPtOLD´¿QDOL]RX6DUD

Sara Galvão Fernandes: “Agradeço a Deus pelas conquistas durante esse período na Braspress”
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PARCERIA TRT-RJ

BRASPRESS MANTÉM PARCERIA COM O

Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro (RJ)

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

A ação em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho aconteceu no centro do Rio de Janeiro (RJ)

A

Braspress, que mantém parceria com o projeto da
Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho
do Rio de Janeiro, novamente disponibilizou uma
vaga para permitir a um Magistrado o desenvolvimento de
atividades de Ajudante de Tráfego Urbano, entre os dias 1.º
e 2 de agosto passado.
$SDUFHULDIXQGDPHQWDVHQDLGHQWL¿FDomRSHORV0DJLVWUDGRVGR7575-GHODFXQDVHPVXDIRUPDomRQDFDUUHLUD
GR'LUHLWR2VSUR¿VVLRQDLVHPTXHVWmRH[SOLFLWDUDPDDXsência de conteúdos curriculares que os preparassem para
HQIUHQWDUFRPSOH[LGDGHVYLYHQFLDGDVHPVHXFRWLGLDQRGH
trabalho e os capacitassem a relacionar-se com aqueles
DRVTXDLVRIHUHFHPSUHVWDomRMXULVGLFLRQDO

3RUWDQWR D H[SHULrQFLD GH XP GLD GH WUDEDOKR VXERUGLQDGRSRGHVXVFLWDUDHVVHVMXt]HVQRYDVUHÀH[}HVXPD
vez que, ao posicionarem-se momentaneamente nesse
RXWUROXJDUSUR¿VVLRQDOSRGHPUHFRPSRUVXDVLPSUHVV}HV
VREUHDVUHODo}HVHFRQ{PLFDVHVRFLDLVWUDYDGDVHQWUHHPpregados, empregadores, Poder Judiciário e sociedade.
3UHWHQGHVHFRPHVWHH[SHULPHQWRDPSOLDURVUHJLVWURV
SHUFHSWLYRV H VHQVRULDLV GRV MXt]HV SHVTXLVDGRUHV D ¿P
de mitigar seu isolamento institucional e apurar sua capacidade de escuta – habilidade fundamental em seu ofício.
O Magistrado passou por um dia de treinamento técniFRHLQWHJUDomRDQWHVGHH[HUFHUDVDWLYLGDGHVODERUDWLYDV
às quais foi designado.

Depoimento do Dr. Paulo Bauer, que teve essa experiência

A

o conhecer uma pessoa, quanto tempo demoramos
SDUDSHUJXQWDUDSUR¿VVmRGHOD"µ2TXHYRFrID]"¶
$RVHDSUHVHQWDUSDUDXPJUXSRGHH[FXUVmRQRUPDOPHQWHGHSRLVGRQRPHDSHVVRDGL]RTXr"6XDSUR¿VVmR
(PSURJUDPDVMRUQDOtVWLFRVDRVHHQWUHYLVWDUXPFLGDGmRR
TXHVHFRORFDORJRDEDL[RGRVFDUDFWHUHVGRQRPH"6XDSUR¿VVmRRXDDXVrQFLDGHOD GHVHPSUHJDGRDSRVHQWDGR 
Por que, ao olharmos para uma pessoa, a relacionamos
FRPDSUR¿VVmRTXHH[HUFHSULQFLSDOPHQWHVHIRUEUDoDOH
H[LJLURXVRGHXQLIRUPH"$TXHOHpJDUoRPDTXHOHRXWUR
FRSHLURRRXWURDOLJDULHVWHDTXLDMXGDQWHGHFDUJD
3RUTXHD¿QDOVDEHUDSUR¿VVmRGHDOJXpPpRXSD-
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UHFHVHUWmRPDLVLPSRUWDQWHGRTXHVDEHUVHXQRPHVXD
LGDGHVXDRULJHPIDPLOLDUVXDKLVWyULDGHYLGD"
)RL SDUD TXH UHÀHWtVVHPRV VREUH HVVH DVVXQWR TXH D
(VFROD-XGLFLDOGR7ULEXQDOGR7UDEDOKRGD5HJLmRSURPRYHXR3URJUDPD9LYHQFLDQGRR7UDEDOKR6XEDOWHUQR
sob a batuta do psicanalista Fernando Braga da Costa.
Participando pela primeira vez do Programa, fui escalado para atuar por um dia na Braspress do Rio de Janeiro
FRPR$MXGDQWHGH7UiIHJRRXVHMDRSUR¿VVLRQDOTXHFDUUHJDRFDPLQKmRGDWUDQVSRUWDGRUDFRPHQFRPHQGDVHDV
distribui pelas ruas da cidade aos mais variados clientes que
as adquirem.

O mais importante: ninguém da equipe sabia que eu
HUD-XL]GR7UDEDOKRVRPHQWHD'LUHWRULDHR'HSDUWDPHQto de Recursos Humanos da Braspress tinham conhecimento disso.
$H[SHULrQFLDIRLLQFUtYHOHPERUDSHVDGDDFRPHoDUSRU
FDUUHJDURFDPLQKmRFRPYROXPHVGHPHUFDGRULDVFRP
DDMXGDGHRXWURVWUrV$MXGDQWHV$R¿QDOGHVVDRSHUDomR
todos estavam alegres e conversando como se tivessem
acabado de ir ao cinema, enquanto eu, cansado e suado.

Dr. Paulo Bauer, Juiz Titular da 4ª Vara do Trabalho de Bauru (SP), à
direita

6HJXLPRV SDUD R DHURSRUWR 6DQWRV 'XPRQW H GH Oi
para ruas do Centro, onde descarregávamos os volumes à
medida que cumpríamos o itinerário pormenorizadamente
RUJDQL]DGRSHOR0RWRULVWDHSHOR$MXGDQWHPDLVH[SHULHQWH
Transitar pelas ruas centrais do Rio de Janeiro levando
XP FDUULQKR FRP FHUFD GH  YROXPHV D FKDPDGD ³SUDQFKD´SHGLQGROLFHQoDDRVWUDQVHXQWHVSDUDTXHVDtVVHPGH
nossa frente ou desculpas àqueles nos quais esbarrávamos,
subindo guias, desviando de buracos e tudo o mais, atentando para que a carga se mantivesse intacta, foi uma tarefa
hercúlea - pelo menos para mim, ao passo que, para meu
colega de entregas, mais um dia divertido de trabalho.
É divertido, sim. Incrível como pessoas que ocupam taUHIDVEUDoDLVVHGLYHUWHPQRWUDEDOKRDRFRQWUiULRGDTXHles que atuam em salas cheirosas, com ar-condicionado,
sempre ranzinzas. Deu inveja. Parece que esses trabalhaGRUHVHVWmRVHPSUHGHEHPFRPDYLGDGLVWUDtGRVHPERUD
seja claro que, de seus olhos treinados, nada escapa.
$R¿QDOGRGLDXPDUHIHLomRUiSLGDPDVVDERURVDHP
XPDEDUUDFDTXHYHQGLDEDLmRGHGRLVHPFRPSDQKLDQmR
GH$MXGDQWHVGH7UiIHJRRXGR0RWRULVWDPDVGR-RVpÀDPHQJXLVWDSDLGHWUrV¿OKRVGR-RmRWULFRORUGLYRUFLDGR
do Antonio, alvinegro, pai de uma bebê linda, e do FrancisFRYDVFDtQRVROWHLUmRHPEXVFDGHXPQRYRDPRU
Foi o que aprendi: ser humano.
Paulo Bueno Cordeiro de Almeida Prado Bauer,
Juiz Titular da 4.ª Vara do Trabalho de Bauru (SP)

Fabrica de paletes, serraria e Transporte

BASE FORTE

3279-3016
(15) 99786-6776
(15)

Montamos seu paletes de acordo com sua necessidades
E-mail: serrariamadecaixa@hotmail.com
End: Estrada Vicinal Antenor Moreira Silveirio, Km 01 - São Miguel Arcanjo - SP
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Luiz, bom dia,
Acabei de receber o exemplar da BRASPRESS NEWS - edição 38 e gostaria de agradecê-los pela oportunidade de conhecer
o Planeta Azul (sinônimo de excelência), junto à comitiva da ABOL
(Associação Brasileira dos Operadores Logísticos) no último 26
de abril.
Aproveito para parabenizá-los pela excelência organizacional.
Meus cumprimentos ao Sr. Urubatan Helou e a
Tayguara Helou, a você, a Giuseppe Lumare e a Giuseppe Coimbra, e à Juliana - todos que tive a oportunidade de conhecer.
Abraços,

Agradecida!!!
Esta é a palavra que resume minha visita ao tão famoso PLANETA AZUL.
Agradeço a oportunidade de conhecer a imensidão e a estrutura oferecida aos seus funcionários e clientes!
Orgulho de fazer parte de TUDO isso e, também, poder ainda
chamar de FAMÍLIA!!
Obrigada, Sr. Urubatan e equipe do Planeta Azul, pela experiência, cuidado e realização deste sonho!
Larissa Zaneti, Analista
de Recursos Humanos Jr.,
Curitiba (PR)

Andrea Fernandes Micci Vieira,
Gerente de Contabilidade e Tesouraria,
Veloce Logística,
Diadema (SP)
Ao Presidente Sr. Urubatan Helou,
Nós, do Grupo Maggi, vimos através deste parabenizar o Sr.
Urubatan Helou, CEO do Grupo Braspress, pela condecoração no
recebimento da Medalha da Constituição na Assembleia Legislativa na última terça-feira. Condecoração justa e merecida pelo
trabalho realizado ao Estado de São Paulo e principalmente ao
Brasil.
Parabéns.
Carlos Passani,
Gerente de Vendas,
Consórcio Maggi,
Campinas (SP)
42 ANOS DE MUITA HISTÓRIA
Gostaria de parabenizar toda a Diretoria, Gerência e equipe
Braspress pelos 42 anos de existência…
Parabenizo em especial seus fundadores, os Srs. URUBATAN HELOU e PETRI pela grandeza desta corporação…
Sabemos que nessa história de 42 anos existe muita luta, deWHUPLQDomRHHPSUHHQGHGRULVPRFRPPXLWRSUR¿VVLRQDOLVPR«
Um grupo com mais de 6 mil colaboradores diretos gerando empregos para mais de 20 mil pessoas indiretamente...
Parabéns!
Carlos Passani, Gerente de Vendas,
Consórcio Maggi,
Campinas (SP)
Bom dia, Sr. Urubatan,
Parabenizo sua pessoa pelo merecido prêmio da MEDALHA
DA CONSTITUIÇÃO, recebido no último dia 9 de julho de 2019 na
Assembleia Legislativa de São Paulo, uma das mais importantes
honrarias do Estado.
Merecedor!
Parabéns!
Kagio Miura, Presidente do Sindicato das
Empresas de Transporte de Cargas de
São José do Rio Preto e Região (SETCARP),
São José do Rio Preto (SP)
Sr. Wanderley, bom dia.
Gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de conhecer toda a imensidão e a estrutura oferecida pela nossa empresa.
Vejo que estamos no caminho certo, que oferecemos o que
há de melhor em tecnologia e estrutura a nossos clientes. Dessa
forma, nos sentimos 100% seguros em oferecer todos os serviços
aos nossos clientes.
Me sinto honrado em fazer parte desta família Braspress e cada
vez mais motivado para buscarmos nossos objetivos.
Augusto Cesar Alexandrino,
Vendedor Interno,
Curitiba (PR)
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Bom dia, Sr. Wanderley,
GHMXOKRGHIRLXPGLDSDUD¿FDUQDPHPyULDIRLRGLD
de conhecer a magnitude da empresa da qual me orgulho em
fazer parte. Como meu chefe mesmo diz, somos uma FAMÍLIA!
1RVVRDQ¿WULmRIRLQLQJXpPPHQRVTXHRGRQRGD³FRLVD´WRGD
Foi um prazer revê-lo, Sr. Urubatan! O senhor é um exemplo de
SHVVRDHSUR¿VVLRQDO+RMHHQWHQGRTXHIDoRSDUWHGD0$,25H
MELHOR empresa de transporte do Brasil!
Ana Carolina Antunes,
Vendedora,
Curitiba (PR)
Urubatan, Bom dia.
Parabéns pelos 42 anos de luta!!
Podemos dizer que a batalha ainda não está vencida e nos retroalimentamos diariamente de forças e nos colocamos em busca
de soluções quase que constantes e momentâneas para atingir
nossos objetivos.
Força e que Deus nos abençoe!!
Ibraim Helou,
Gerente,
Maringá (PR)
Caro Urubatan,
Parabéns pelos 42 anos de Braspress. Parabéns a todos
aqueles que direta ou indiretamente têm contribuído, ao longo
desse tempo, para o crescimento da empresa. Sem dúvida, é
orgulho para todos nós que trabalhamos no transporte e na logística.
Grande abraço,
Paulo Roberto Guedes,
Conselheiro Consultivo da Associação
Brasileira dos Operadores Logísticos (ABOL),
São Paulo (SP)
Caro Urubatan, bom dia!
Merecidíssimo! Mais uma vez.
Parabéns Urubatan.
Grande abraço.
Paulo Roberto Guedes,
Conselheiro Consultivo da Associação
Brasileira dos Operadores Logísticos (ABOL),
São Paulo (SP)
Urubatan Helou
Prezado amigo,
Venho agradecer a gentil acolhida. Ficamos encantados com
tudo o que vimos; foi um dia proveitoso e maravilhoso.
Você está sempre um tempo muito à frente de todos.
Parabéns!
Estenda nosso agradecimento a todos aí, da família BRASPRESS.
Aguardamos sua visita para podermos retribuir parte de sua
cordialidade, apesar de não termos sua perspicácia, é claro (rs).
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Diverte muito, faz bem!
Um grande abraço,
Euclides Facchini Filho,
Diretor Comercial da Facchini
Implementos Rodoviários,
Votuporanga (SP)
Olá Urubatan
Também me desculpe pelo atraso, estava em viagem para
Portugal e como não sou um cara moderno como você
não vejo meus e-mail no celular.
)RLPXLWRPDVPXLWRPHVPRJUDWL¿FDQWHUHFHEHORVDTXLDOpP
da honra de tão ilustres pessoas.
Sempre gostamos de mostrar nosso trabalho aqui, principalmente a parceiros como vocês, porque não são as palavras
e sim o real.
Obrigado pelas suas palavras, nos estimula muito.
0DLVXPDYH]TXHURDJUDGHFHUFRQ¿DQoDHPQRVVRWUDEDOKR
para atende-los desde o princípio lá à muito tempo.
Nosso especial agradecimento a você, ao Petri e ao Junior
pela disponibilidade do tempo para nos visitar.
Recebam meu abraço também fraterno e de todos aqui.
PS. O Vidoti também estava muito empenhado na vinda de
vocês.
Euclides Facchini Filho,
Diretor Comercial da Facchini
Implementos Rodoviários,
Votuporanga (SP)
O presidente da FETRANSCARGA, Eduardo Rebuzzi, em
QRPHGD'LUHWRULDGDHQWLGDGHGRVVLQGLFDWRV¿OLDGRVHHPVHX
próprio nome, parabeniza os fundadores da empresa líder no
Brasil no transporte de encomendas, não somente pelo sucesso
de mercado do TRC, mas também pelo exitoso processo de conWLQXLGDGHGD%UDVSUHVVTXHMiVHYHUL¿FDQDDWXDomRGRVMRYHQV
empresários – integrantes inclusive da COMJOVEM Nacional e
futuros sucessores de Urubatan Helou e Milton Petri.
Eduardo Rebuzzi, Presidente da Federação do
Transporte de Cargas do Rio de Janeiro
(FETRANSCARGA),
Rio de Janeiro (RJ)
Ótimo dia!
Estamos muito agradecidos pela oportunidade gerada, pelo
carinho e pela atenção com que fomos recebidos. A visita trouxe
um aprendizado muito grande para todos nós, participantes. Foi
XPDH[SHULrQFLDLQFUtYHO1RVVRVDOXQRV¿FDUDPVXUSUHVRVFRPR
nível de automação da operação e com a grandiosidade da empresa.
Estamos à disposição aqui em Uberlândia. Muito obrigado.
José Carlos Júnior, Professor do
Instituto Federal do Triângulo Mineiro,
Uberlândia (MG)
Bom dia, Sr. Urubatan!!
Imagino o orgulho que deve sentir nessa data, imagino as lembranças que devem passar em sua cabeça e na do Sr. Milton Petri
- algumas também ruins, pois na vida há altos e baixos. O orgulho
deve aumentar ainda mais quando recorda, com uma força dividida, pois o senhor é um homem iluminado, predestinado: superou e
supera cada obstáculo em momentos ruins. A Braspress não é só
XPDHPSUHVDpXPDIiEULFDGHSUR¿VVLRQDLVGHVRQKRVGHUHDlizações. Tenho certeza de que é por isso que o orgulho de SER
Sangue Azul é tão forte em todos nós, que fazemos parte desta
história. Parabéns aos senhores, Presidente e à Diretoria, não só
por terem fundado e pela administração que fazem na Braspress
durante esses 42 anos, mas pelo que são a todos nós, Braspressianos, pela determinação que nos passam todos os dias, por serem fomentadores de nossas metas diárias e por metricamente
nos guiarem e impulsionarem a cumprir essas metas.
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Que Deus continue com a mão direita sobre a nossa empresa, que os Anjos nunca deixem de segurar a mão para que sinta
cada dia mais ascendência para conduzir este império chamado
Braspress!
Parabéns, Braspress, pelos 42 anos de história!!
Parabéns, Sr. Urubatan e Sr. Milton!!
Parabéns a nós, Braspressianos!!
Um fraterno abraço,
Simone Borges,
Gerente Regional,
Ribeirão Preto (SP)
Boa noite, Sr. Wanderley.
Gostei da nossa visita. Foi bem interessante a integração com
a empresa, com o comprometimento da equipe e também dos diretores e gerentes envolvidos. Conhecer a nossa Matriz mostrou
a grandeza da Braspress e todas as possibilidades que ela tem
dentro do cenário nacional e internacional. Posso dizer que foi
uma experiência bem instigante e que voltei com um senso de
GHVD¿R SHOD EXVFD GD PHOKRULD FRQWtQXD SHVVRDO SUR¿VVLRQDO H
de meu setor - consequentemente, de nossa Organização. Algo
que também chama a atenção é a simpatia e a simplicidade do Sr.
Urubatan, que demonstrou sua felicidade em estar conosco praticamente como se nos recebesse em sua casa para um churrasco
- no caso, uma feijoada. Bem-humorado e feliz com tudo o que
construiu, ele compartilhou isso com os colaboradores da empresa. Foi muito bacana. Também a nossa gestora Juliana Petri nos
recebeu muito bem, com simpatia e alegria. Foi para nós inspiradora, realmente um exemplo de competência e comprometimento.
É impactante o quanto a Braspress é grande e o quanto ainda
pode crescer.
Sou grato pela oportunidade.
André Luiz,
Técnico de Automação Jr.,
Curitiba (PR)
Meu caro amigo Urubatan Helou,
Em meu nome e em nome do ex-governador Márcio França
e do Vereador Camilo Cristófaro, líder do PSB, torno público os
meus agradecimentos ao senhor e toda a sua diretoria, pela forma
carinhosa e respeitosa ao qual nos recebeu em vossa empresa,
quero ressaltar a organização Primorosa da Sra. Denise e a sua
secretária Simone por me manter informado dos detalhes.
Abraços
Rubens Veiga,
Secretário Parlamentar,
São Paulo (SP)
Ilmo. Sr. Urubatan Helou,
Prezado Senhor:
É com imenso prazer que a Associação Brasileira de Transportadores Internacionais (ABTI), ao cumprimentá-lo mui respeitosamente, vem através de seu presidente, parabenizá-lo por mais
uma recente e merecedora premiação, concedida em parceria pelas revistas Frota & Cia e Revista Logweb, o prêmio Top do Transporte, conquistado pela quarta vez.
A Braspress, é reconhecidamente merecedora de todas as
premiações recebidas, pelos brilhantes projetos consolidados pelo
Grupo, e grandes conquistas, que merecem amplo reconhecimento por contribuírem com o desenvolvimento econômico do país.
³2TXHWUDQVIRUPDDYLGDHPXPDEHQomRQmRpID]HURTXH
VHJRVWDPDVVLPJRVWDUGRTXHVHID]´ *RHWKH
Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos protestos
de mais elevada estima e consideração,
Cordialmente.
Francisco Cardoso,
Presidente da Associação Brasileira de
Transportes Internacionais,
Uruguaiana (RS)
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QUALIDADE

Frota

A mais jovem do Brasil

INFRAESTRUTURA SEGURANÇA

Gerenciamento de Riscos

Segurança para as encomendas

Tracking

Maior tecnologia embarcada

Modernas Filiais
Em todo o Brasil

Tecnologia
Conectividade Integrada

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

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
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Cep: 07180-903 | Guarulhos | São Paulo - SP
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