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Encomendas Urgentes 
EM ATÉ 36 HORAS

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

SERVIÇO DE ENCOMENDAS RODOAÉREA

A AEROPRESS é uma empresa de 
encomendas urgentes via RODOAÉREO 

para todo o território nacional.

Equipes AEROPRESS especializadas 
atuam nos principais aeroportos de todo 
o país, garantindo agilidade e rapidez no 
processo de embarque e desembarque 

da sua encomenda.
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Quando a pandemia se 
apresentou no Brasil, con-
fesso que me revesti da 

maior racionalidade possível. Procurei 
criar um Comitê de Crise que, antes de 
mais nada, pudesse preservar as pes-
soas e o caixa da Companhia. Liderado 
por mim, o Comitê de Crise focou nas 
ações de conservação dos empregos 
ainda que, externamente, houvesse 
um clima de incertezas e de grande 
preocupação.

Nesta edição, vamos falar sobre a 
criação e implantação deste Comitê de 
Crise multidisciplinar, responsável por 
não aderir a movimentos de demissão 
e por proteger o caixa. Com empregos 
mantidos, foi preciso oferecer condi-
ções efetivamente seguras para cada 
trabalhador. Por isso, criei e implantei o 
Protocolo Sanitário Braspress, que se 
mostrou mais rígido do que os formu-
lados por órgãos governamentais. Este 
é mais um importante assunto que a 
BRASPRESS NEWS vai tratar.

Tenho o orgulho de trazer nesta edi-
ção, a doação de fretes de transportes 
que ultrapassaram a marca de R$ 4 
milhões. Além de muito trabalho e pre-
venção, conseguimos manter o espírito 
altruísta que está no DNA da Braspress 
desde a sua fundação.

Transportamos de maneira soli-
dária, cestas básicas, medicamentos, 
álcool em gel, testes de COVID-19, 
roupas, sapatos, cadeiras de rodas e 
outros itens que beneficiaram hospi-
tais, ONGs (Organizações Não Gover-
namentais), abrigos e entidades assis-
tenciais por todo o Brasil. Confira todos 
os detalhes na seção de Responsabili-
dade Social.

E que grande alegria trazer a no-
tícia de que fomos contemplados com 
o prêmio de Melhor Transportadora, 
oferecido pelo anuário Época Negócios 
360º. Celebramos também a conquis-
ta pela quinta vez do prêmio Top do 
Transporte, na categoria Preferência 
Nacional, promovido pelas revistas Lo-
gweb e Frota&Cia.

Você verá também que a Aeropress 
teve um ano excepcional, pois venceu 
o prêmio Top do Transporte na catego-
ria Transporte Rodoaéreo. Em 2020, 
crescemos no atendimento aos clien-
tes B2C e somos o maior player deste 
mercado, com a conquista do prêmio 
Top do Transporte na categoria E-Com-
merce. A vitória destes prêmios muito 
nos orgulha, pois são cingidos de todo 
o intenso trabalho e superação dos 
mais de 9 mil braspresianos em todo 
o Brasil. 

Esta edição traz também o anúncio 
da construção do novo hub de Uberlân-
dia (MG), realizado em 16 de setembro 
de 2020, durante uma live no Paço Mu-
nicipal. A Braspress vai investir R$ 30 
milhões no projeto, que contará com 
toda a infraestrutura e tecnologia que 
fizeram da Companhia um referencial 
em todo o País. Esses e outros acon-
tecimentos como a homenagem aos 
Motoristas, em 25 de julho de 2020, e a 
Semana da Qualidade, estão na seção 
Newspress.

A nova edição tem em seu conteú-
do a tradição braspresiana de investir 
e crescer em meio às crises. Por isso, 
você vai conferir que investimos na re-
novação da frota e, além disso, lança-
mos o Urbano Bank, um braço finan-
ceiro digital do Grupo Braspress para 

você e os seus negócios. Quero desta-
car ainda os investimentos em transfor-
mação digital que têm proporcionado 
grandes avanços para a Companhia e 
encontram-se na seção de Inovação. 

Confira também a entrevista com 
Francisco Pelucio, Presidente da 
NTC&Logística. Ele fez um balanço 
dos grandes desafios enfrentados em 
seu primeiro ano à frente da entidade.

Finalizando, quero dizer que toda 
crise, seja pandêmica ou econômica, 
deixa seu legado, mas o principal entre 
tantos é a certeza de que o ser humano 
precisa do ser humano.

Quanto mais longa for a tempesta-
de, mais longeva será a bonança.

 
Boa leitura! 

Urubatan Helou
Diretor Presidente do Grupo H&P

EDITORIAL
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FRANCISCO PELUCIO: OS DESAFIOS 
do transporte em tempos de crise      

BRASPRESS NEWS6

Francisco Pelucio é Presidente da NTC & 
Logística, uma das mais importantes 
entidades de classe do País

Francisco Pelucio, Presidente 
da NTC&Logística (Associa-
ção Nacional do Transporte 

de Cargas e Logística), está no setor 
há respeitáveis 57 anos e conta com a 
experiência de quem conhece a ativida-
de antes mesmo de exercê-la: seu pai, 
transportador de areia no interior de São 
Paulo, usava uma carroça para trabalhar.

Ele ingressou no mercado muito 
jovem, aos 9 anos de idade. Foi engra-
xate e limpador de vidraça na cidade 
de Marília (SP). Aos 14 anos, o jovem 
Francisco Pelucio entrou na primeira 
transportadora em que trabalhou como 

funcionário. Em 1964, vive uma grande 
transformação, já na capital paulista, 
ao fundar a Transportadora 1040, sem 
dúvida sua maior iniciativa.

Sua relação com as entidades de 
classe vem desde a fundação da em-
presa, quando se tornou associado ao 
SETCESP (Sindicato das Empresas de 
Transportes de Carga de São Paulo e 
Região) e à NTC&Logística. Anos mais 
tarde, seu trabalho em prol do desenvol-
vimento do setor de transportes o leva-
ria a assumir cargos importantes nessas 
instituições. Na Associação Brasileira de 
Transporte Frigorífico (ABTF), perma-

neceu por 13 anos e também marcou 
sua presença na Associação Brasileira 
de Transportes Internacionais (ABTI).

Com trajetória vitoriosa nos negócios 
e de conquistas para o setor, Francisco 
Pelucio falou à BRASPRESS NEWS 
sobre os desafios do primeiro ano à 
frente da NTC&Logística, os impactos 
da pandemia na atividade, sua próspera 
carreira e expectativas. Francisco Pelu-
cio não desviou de questões polêmicas, 
como reformas, e apontou as ações do 
Estado que se fazem necessárias para 
contribuir positivamente com a logística 
de distribuição no País. Confira!
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O Presidente Francisco Pelucio está há 57 anos no setor

ENTREVISTA

BRASPRESS NEWS: O ano 
passado foi o primeiro da sua ges-
tão na NTC&Logística. Como foi ge-
rir os desafios da entidade em meio 
à pandemia?

FRANCISCO PELUCIO: Come-
çamos 2020 (janeiro e fevereiro) muito 
bem; tínhamos terminado 2019 em rit-
mo de recuperação e crescimento. In-
felizmente, em 18 de março a situação 
começou a se agravar.

A partir daí, começamos a fazer 
pesquisas semanais com os transpor-
tadores, que, ao nos darem retorno, 
mostravam a real situação do setor. No 
final de maio e em junho de 2020, che-
gamos a 50% de redução do volume de 
cargas no Brasil.

Muitas transportadoras trabalha-
ram com caminhões parados, gerando 
prejuízos muito grandes. Nosso setor 
já passou por muitas crises. A pior de-
las, anterior à pandemia, aconteceu no 
governo Fernando Collor. Com muito 
trabalho e empenho, o setor conseguiu 
se recuperar daquela crise – e desta 
vez não será diferente. Vamos nos re-
erguer. 

BRASPRESS NEWS: Como os 
transportadores reagiram nesse pe-
ríodo mais crítico?

FRANCISCO PELUCIO: Soube-
mos de transportadores que chegaram 
a fazer parcerias, dividindo cargas em 
certos trechos para não ficarem 100% 
parados, mas esses foram casos iso-
lados.

No geral, acompanhamos tudo o 
que estava acontecendo e torcemos 
para a volta do volume de cargas. A 
pandemia gerou uma situação tão ex-
trema, a ponto de não termos o poder 
de intervir nesse resultado, por se tra-
tar de um elemento invisível. Para o 
mercado, só o crescimento do consu-
mo poderia mudar esse resultado; para 
a população, somente uma vacina se-
gura e eficaz.

Do mês de setembro de 2020 em 

diante, o consumo voltou a crescer. 
Algumas empresas viram aumentar o 
volume de cargas mesmo em meio à 
crise, graças às vendas on-line. Houve 
até mesmo necessidade de adquirir ve-
ículos para suprir as demandas e aten-
der plenamente ao mercado. Poucas 
empresas alcançaram esse sucesso – 
e uma delas foi a Braspress!

Com queda de 80% para algumas 
empresas, foram meses de muita pre-
ocupação. Apesar disso tudo, estamos 
em pé e vamos continuar.

BRASPRESS NEWS: Quais fo-
ram as orientações passadas às em-
presas sobre prevenção e combate 
ao Coronavírus?

FRANCISCO PELUCIO: Incen-
tivamos a implantação de protocolos 
sanitários e o cumprimento de todas as 
ações para combater o Coronavírus: 
usar máscara, evitar aglomerações, 

adotar o home office para as funções 
que permitem essa prática, higieni-
zar as mãos com álcool 70%, lavar as 
mãos constantemente e outras prá-
ticas. Comentamos esses aspectos 
quase à exaustão, chegando mesmo a 
ser repetitivos nisso. Até hoje continu-
amos orientando, porque parece que 
as pessoas estão perdendo o medo. 
A pandemia não terminou e o aumen-
to do número de novos casos é real. A 
situação exige, portanto, prevenção de 
todas as partes.

BRASPRESS NEWS: No com-
parativo entre os primeiros meses 
de pandemia e o início do primeiro 
trimestre de 2021, podemos consta-
tar recuperação do setor?

FRANCISCO PELUCIO: O setor 
se recupera a olhos vistos. Já é possí-
vel notar um movimento de crescimen-
to do volume de cargas. Neste momen-
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to, percebemos os associados mais 
calmos, sem grandes reclamações.

O mercado está começando a rea-
gir também. Como prova disso, basta 
observar que as montadoras de cami-
nhões estão com atraso de até seis 
meses na entrega dos cavalos mecâni-
cos. Estamos, sim, diante de uma ten-
dência de crescimento.

BRASPRESS NEWS: Existe 
alguma relação desse crescimento 
com o avanço do e-commerce no 
País?

FRANCISCO PELUCIO: Quan-
do o comércio foi forçado a baixar as 
portas em consequência da pandemia, 
o consumidor precisou de alternativas 
e encontrou no e-commerce a oportu-
nidade de comprar em segurança, sem 
se expor a riscos.

Parte significativa desses consu-
midores tinha a preocupação de que a 
mercadoria demoraria para chegar (se 
chegasse) ao seu destino. A pandemia 
reverteu essa situação, porque mesmo 
os consumidores receosos acabaram 
experimentando essa modalidade de 
compra e descobriram que podem con-
fiar, pois a mercadoria chega, sim, ao 
destino. Quem não sabia como com-
prar on-line aprendeu. Esse é um ca-
minho sem volta, e o e-commerce vai 
crescer ainda mais, puxando para cima 
o volume de cargas.

BRASPRESS NEWS: Qual é a 
maior complexidade do transporte 
realizado para o consumidor final?

FRANCISCO PELUCIO: É ver-
dade que a modalidade de consumo 
on-line exige do transportador a mesma 
(senão até maior) complexidade de ro-
teirização do transporte B2B, pela multi-
plicidade de endereços de entrega.

O que não pode acontecer são as 
entregas realizadas de maneira irre-
gular por donos de carros particulares. 
Infelizmente, esse tipo de irregulari-
dade tem aumentado, assim como as 
compras on-line, em franca expansão: 

pessoas fazendo transporte sem regis-
tro, sem pagamento de impostos, sem 
qualidade e sem segurança.

Estamos estudando uma forma de 
cobrar das autoridades a regulamenta-
ção dessa atividade, com o pagamento 
devido de impostos por essas pesso-
as, pois o transportador regulamentado 
tem, realmente, um maior custo, tam-
bém tributário.

Por isso, em conjunto com a CNT 
(Confederação Nacional do Transpor-
te), estamos atuando para combater 
essa prática, que prejudica o transpor-
tador de cargas; trata-se de concorrên-
cia desleal.

BRASPRESS NEWS: Nesse 
contexto de crise pandêmica, o se-
nhor acredita que o uso emergencial 
da vacina pode trazer benefícios ao 
setor?

FRANCISCO PELUCIO: Com 
certeza! A vacina vai nos proporcionar 
segurança – tanto para quem entrega 
quanto para quem recebe. Continuare-
mos a usar máscaras por um bom tem-
po ainda. A vacina, portanto, não pode 
ser justificativa para deixar de se pro-
teger daqui para a frente. A vacinação 
pode, sim, ajudar no desenvolvimento 
do País e, consequentemente, no setor 
de transporte de cargas.

No momento, é da vacina que pre-
cisamos, porque o restante virá. Tive-
mos muitos questionamentos quanto 
à suficiência do sistema de transporte 
para a vacina. Não vai faltar transporte; 
o que necessitamos mesmo é a própria 
vacina.

BRASPRESS NEWS: Além da 
pandemia, o setor de transportes 
tem outros grandes desafios. Quais 
incentivos e reformas estão penden-
tes por parte do governo?

FRANCISCO PELUCIO: Vimos 
a conquista da reforma trabalhista com 
muito custo. Os vetos de alguns itens 
prejudicaram o setor de transportes, 
mas entramos em conjunto com a CNT 

para aprimorar a reforma e entrar com 
emendas que incluam trechos penden-
tes e que seriam muito positivos para 
o setor.

Agora, precisamos rapidamente da 
reforma tributária e administrativa. Te-
nho a esperança de que, com essas 
reformas, vamos conseguir reduzir a 
carga tributária que recai sobre o trans-
portador rodoviário.

Por isso, a reforma tributária é re-
almente uma esperança. Vamos aos 
poucos conquistando marcos para o 
setor. A NTC&Logística, na gestão de 
José Hélio, Presidente, e Urubatan He-
lou, Vice-Presidente, trabalhou por três 
anos para a desoneração da folha. Na 
época eu atuava no setor financeiro da 
entidade.

A desoneração da folha chegou a 
ser motivo de desânimo, mas não de-
sistimos da luta e estamos aguardando 
que o STF (Supremo Tribunal Federal) 
tome as medidas necessárias.

Fui pessoalmente a Brasília levar 
a emenda da desoneração da folha, e 
esperamos ter em 2021 essa questão 
resolvida. Esperamos a reforma tribu-
tária e que ela contenha os encargos 
necessários para cada um.

BRASPRESS NEWS: Os deba-
tes sobre as reformas sempre avan-
çam mais rápido do que a implanta-
ção. Como a morosidade do Estado 
impacta o setor?

FRANCISCO PELUCIO: Te-
mos, por exemplo, o Marco Regulató-
rio pronto há mais de três anos, mas 
ainda engavetado. Procuramos a casa, 
pressionamos, propusemos que fosse 
votado.

Outras pautas de urgência passam 
a vez na ordem de votação, mas os te-
mas importantes para o transporte vão 
ficando para trás. A votação do Marco 
Regulatório, reformas tributária e admi-
nistrativa, bem como os investimentos 
em infraestrutura de rodovias, vão sig-
nificar um grande avanço para o trans-
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“É um grande orgulho para mim e uma enorme responsabilidade substituir os grandes nomes 
que por aqui passaram”

ENTREVISTA

portador rodoviário de cargas, mas é 
preciso haver mais agilidade.

BRASPRESS NEWS: Pensan-
do no futuro, como o senhor enxer-
ga o investimento das empresas de 
transportes de carga em tecnologia?

FRANCISCO PELUCIO: As em-
presas, em grande parte (principalmen-
te as maiores), estão acompanhando o 
crescimento e o desenvolvimento da 
área tecnológica sem perder tempo, 
pois os avanços acontecem a passos 
largos. A cada novo dia existe um pro-
grama, um software ou um aplicativo 
diferente. A evolução tem acontecido 
muito rapidamente, e quem não acom-
panhar o ritmo vai ficar no vácuo do es-
quecimento.

BRASPRESS NEWS: Quais 
avanços tecnológicos beneficiaram 
o setor de maneira geral?

FRANCISCO PELUCIO: O com-
provante de entrega eletrônico e, muito 
em breve, será a utilização de um do-
cumento único. Essa é, inclusive, outra 
luta dos transportadores – e o pedido já 
foi encaminhado.

Com todos os avanços tecnológi-
cos, não há justificativa para a emissão 
de mais de um documento. O sistema 
precisa ser modernizado para termos 
progresso e aumentarmos a produtivi-
dade.

BRASPRESS NEWS: Conte-
nos um pouco de sua trajetória até a 
Presidência da NTC&Logística?

FRANCISCO PELUCIO: Come-
cei muito cedo, em Marília (SP), aos 9 
anos de idade como engraxate e lava-
dor de vidros de farmácias. Venho de 
uma família simples, e o transporte 
está em mim muito antes de entrar no 
setor. Nasci no transporte porque meu 
pai era transportador: levava areia em 
uma carroça. Aos 14 anos, ingressei 
de vez no transporte fazendo entregas 
entre Marília e Dracena, em estrada de 
terra ainda.

Aos 19 anos, vim para São Paulo e 
morei no quartinho dos fundos da em-
presa na qual trabalhava, na rua Martin 
Burchard, 496, no Brás. Em seguida, 
em 1964, fundei a Transportadora 1040.

A partir daí, começou também mi-
nha relação com as entidades do setor, 
porque desde o início já era associado 
à NTC&Logística e ao SETCESP. De-
pois, entrei para a ABTF (Associação 
Brasileira de Transportadores Frigorífi-
cos). A convite do Sr. Ladair Michelon, 
fui a Curitiba (PR) e, mesmo sem nunca 
ter usado um microfone na vida, aca-
bei eleito Presidente da ABTF. Fiquei 
à frente da associação por 13 anos, e 
graças a Ladair Michelon me tornei o 
que sou hoje dentro das entidades re-
presentativas. Fui eleito presidente da 
ABTI (Associação Brasileira de Trans-
portes Internacionais) e responsável 
pela transferência da associação para 
Uruguaiana (RS).

Em seguida começou minha traje-
tória no SETCESP, onde atuei como di-

retor e presidi a entidade por seis anos, 
e também na FETCESP (Federação 
das Empresas de Transporte de Car-
gas do Estado de São Paulo), onde fui 
da área financeira e cheguei à vice-pre-
sidência. Agora, estou no segundo ano 
do triênio presidindo a NTC&Logística.

BRASPRESS NEWS: O que sig-
nifica para o senhor estar à frente 
de uma entidade de representação 
nacional?

FRANCISCO PELUCIO: É um 
grande orgulho para mim e uma enor-
me responsabilidade substituir os gran-
des nomes que por aqui passaram ao 
longo desses 57 de anos, como Orlan-
do Monteiro, Oswaldo Dias de Castro, 
Domingos de Oliveira Fonseca, Geraldo 
Viana, Flávio Benatti, José Hélio (meu 
antecessor) e Urubatan Helou, que as-
sumiu a presidência entre setembro e 
dezembro de 2019, quando José Hélio 
precisou se afastar. Busco fazer o me-
lhor para um dia chegar perto de onde 
esses grandes presidentes chegaram.
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BRASPRESS COMEMORA 
O Dia Internacional da Mulher      

Antecedendo a crise global provocada 
pelo Coronavírus e suas consequên-
cias, a Braspress realizou, na sema-

na 9 a 13 de março de 2020, atividades em home-
nagem ao Dia Internacional da Mulher. 

A programação, organizada e divulgada an-
tes das restrições impostas pela pandemia, mo-
vimentaram o Planeta Azul, em Guarulhos (SP), 
com uma cerimônia ecumênica; palestras sobre 
empoderamento feminino, nutrição e regras de 
etiqueta profissional; dia de beleza e autocuida-
do; aulas de Pilates; sessões de quick massage e 
de auriculoterapia, bem como o retorno do projeto 
cultural Cine Braspress. 

A importante data foi lembrada também nas 
filiais da Braspress distribuídas por todo o País, 

entre as quais Bauru (SP); Belo Horizonte (MG); 
Brasília (DF); Campo Grande (MS); Centro de 
Apoio Operacional Braspress (CAOB) Tamboré, 
em Barueri (SP), Cantareira e Santo Amaro, em 
São Paulo (SP); Campinas (SP); Curitiba (PR); 
Florianópolis (SC); Fortaleza (CE); Franca (SP); 
Goiânia (GO); Novo Hamburgo (RS); Piracicaba 
(SP); Porto Alegre (RS); Recife (PE); Ribeirão 
Preto (SP); São José dos Campos (SP); São José 
do Rio Preto (SP); São Paulo (SP); Salvador (BA); 
Uberlândia (MG) e Varginha (MG). 

Dando início à Semana da Mulher, a 
Braspress recebeu a Pastora Francis, da Igreja 
Evangélica Bola de Neve, para a celebração de 
uma cerimônia ecumênica que aconteceu no 
auditório da Matriz, em 9 de março de 2020, para 

8

888

Urubatan Helou, Diretor Presidente, durante a abertura da 
semana da mulher, em 9 de março de 2020
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trazer uma palavra de fé e encorajamento a todas 
as mulheres presentes. 

Em seguida, Urubatan Helou, Diretor Presi-
dente, abriu oficialmente as atividades, falando 
para o público de 125 colaboradoras. “Ontem 
foi um dia extraordinário: 8 de março, uma data 
que marcou o mundo inteiro. Isso aconteceu em 
1857, quando mulheres subjugadas e sem direi-
tos, exerciam trabalhos em regime de semiescra-
vidão, com carga horária de 18 horas. Iniciava-se 
no mundo o processo de industrialização.

A mulher naquela ocasião era submetida aos 
interesses do homem como se esse homem não 
tivesse mãe; como se esse homem não tivesse 
filha; como se esse homem não tivesse irmã. Hoje 
podemos vivenciar o Dia Internacional da Mulher 
– que não se trata propriamente de um dia da mu-
lher, mas de uma ocasião para refletir sobre o pa-
pel da mulher na sociedade”, declarou.

O Diretor Presidente deu continuidade à sua 
fala comentando a iniciativa pioneira da Braspress 
na contratação de mulheres para o cargo de Mo-
torista: “Em 1998, só tínhamos homens dirigindo 
caminhão na Companhia; no nosso estado, ape-
nas homens dirigiam caminhões; no nosso País, 
somente homens conduziam caminhões e ônibus. 

De forma intuitiva abrimos espaço para a 
mulher exercer funções antes só confiadas a ho-
mens. Hoje, temos na nossa Companhia cerca de 
2 mil mulheres trabalhando: mulheres valentes e 
empreendedoras que começaram na nossa Com-
panhia de forma muito humilde e hoje ocupam po-
sições de Gerência Regional, Gerência de Filial, 
Gerência de áreas importantes e fundamentais 
para a nossa Companhia e que estão à disposi-
ção de todos nós, braspresianos”, exaltou ele.

Urubatan Helou prosseguiu: “Me permitam 
dizer que estamos comemorando também a se-
mana da Braspress, pois a Braspress é feminina, 
muito feminina – tão feminina a ponto de ser mãe. 
Olhem quantos filhos ela produziu ao longo de 
todo esse tempo. A Braspress é protetora: de uma 
forma ou de outra, ela alimenta, transforma e e 
vê o crescimento de cada filho. Alguns envelhece-
ram, é verdade, mas envelheceram sob a prote-
ção dessa mãe: a mãe Braspress”, finalizou. 

Palestras e reflexão
A programação da Semana da Mulher con-

tou também com palestras sobre temas compor-
tamentais e de saúde. Começando no dia 9 de 
março de 2020, a psicóloga Danielly Araújo apre-
sentou a palestra “Empoderamento feminino: que 
poder é esse?”. 

Ela falou: “Empoderamento feminino está na 
moda, não é? A pessoa está na pior, mas basta 
falar ‘empoderamento’, e a sensação é de que a 
pessoa se levanta imediatamente. Eu ainda ousei 
colocar uma questão no título da palestra: ...‘que 
força é essa?’. 

Pastora Francis da Igreja Bola de Neve

A programação contou com o Dia de Beleza e Autocuidado

HOMENAGEM
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Estamos na era da hashtag. Ao invés de você 
mudar, o que você faz? O quê? Hashtag! Mulher, 
fique atenta! Se você não ficar alerta, acaba viran-
do fake (que finge ser algo que não é) rapidinho. 
A gente precisa entender o que está reivindicando 
nas redes. A força que falta é a consciência”, afir-
mou Danielly.

A psicóloga abordou ainda o legado de cada 
geração na luta pelos direitos das mulheres: “As 
mulheres dizem que são gratas às mulheres do 
passado. Será? Elas só querem a herança do 
sacrifício delas. Temos visto alguns movimentos 
mais fortes hoje em dia porque a nossa geração 
é melhorada com um pouco mais de condições 
de sair da caixinha, porém precisamos lembrar as 
histórias que nos precederam para podermos es-
tar aqui.

A minha pergunta é a seguinte: a nossa gera-
ção vai para a frente? Fazer vigorar o nosso direi-
to é a maior batalha. Pelo que você luta? Definir 
seu lugar é importante. Ajuste seus ciclos, com-
preenda onde esteve e o que pretende estabele-
cer para o futuro. O silêncio também faz parte da 
trajetória. Pare de ficar dividindo tudo. 

Não queremos lutas contraditórias; queremos 
nossas lutas pessoais. Não queremos ficar gri-
tando uma coisa e vivendo outra. Muitas de nós 
gritam sobre feminismo na rua e passam por vio-
lência física, moral e psicológica. Nós estamos so-

zinhas? Não, nós não estamos sozinhas. Temos 
umas às outras”, encerrou a palestrante.

Em 10 de março de 2020, a nutricionista do 
SEST-SENAT (Serviço Social do Transporte e 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transpor-
te), Gabriela Caglione, orientou as colaboradoras 
sobre alimentação saudável e mostrou os alimen-
tos fundamentais no dia a dia. 

“A alimentação está presente em tudo. Se não 
nos alimentamos bem, não possibilitamos a reno-
vação das células. Se não temos uma alimenta-
ção equilibrada, o cabelo fica opaco e quebradiço, 
o intestino fica desregulado..., ou seja, acabamos 
tendo grandes dificuldades para viver com saúde.

Uma alimentação saudável começa com cere-
ais (arroz, milho, trigo e aveia), tubérculos (batata, 
mandioca), pão e macarrão – alimentos que dão 
energia. Vale lembrar que, se o grão for integral, 
favorece a absorção dos nutrientes e controla o 
açúcar e a gordura da dieta.

Alimentos construtores são as proteínas, que 
vão ajudar na renovação celular, além de impedir 
que apareçam dores intensas nos músculos após 
uma atividade física, por exemplo. Alguns alimen-
tos construtores: carne, ovo, leite e leguminosas 
secas (feijão, ervilha, lentilha, soja e grão de bico).

Os alimentos reguladores são aqueles res-
ponsáveis por regular nosso corpo, garantindo um 
funcionamento adequado, e também por transpor-
tar energia.

Temos ainda vitaminas, minerais, fibras e 
água. Onde encontramos vitaminas? Em frutas, 
verduras e legumes, nossos aliados na perda de 
peso e na manutenção da saúde”, orientou a nu-
tricionista.

Gabriela Caglione fez ainda um importante 
alerta: “Segundo a OMS (Organização Mundial da 
Saúde), o consumo insuficiente de frutas, verdu-
ras e legumes mata 2,7 milhões de pessoas por 
ano, sendo também a causa de 31% das doenças 
isquêmicas, ou seja, AVC (Acidente Vascular Ce-
rebral) ou enfermidades do coração. É uma por-
centagem muito grande, a qual devemos levar em 
consideração”, advertiu a profissional. 

Daniela Teixeira, Gerente de Farma e Atendi-
mento, trouxe o tema “Regras de etiqueta profis-
sional”, em 12 de março de 2020. A palestra abor-

A Motorista Jussara Gabriel faz a linha São Paulo-São 
José do Rio Preto
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dou um assunto comportamental de ação prática 
no cotidiano da Companhia que visa à harmonia 
no ambiente de trabalho. 

“Toda empresa tem seu código de ética. A eti-
queta profissional passa por esse código – um 
conjunto de regras que você precisa seguir para 
conseguir harmonia no ambiente profissional. 
Quando falamos em ‘regras’, nos vem em mente 
algo que parece muito rígido, mas, na verdade, 
não é. Indico a vocês que leiam o Código de Éti-
ca da Braspress, que detalha o que a Companhia 
considera importante para se alcançar essa har-
monia. 

Falando de comportamento, existem alguns 
bem básicos, como cumprimentar cordialmente, 
apresentar-se pontualmente (e, no caso de faltar 
a pontualidade, no mínimo ter a atitude elegante e 
respeitosa de comunicar o atraso e desculpar-se); 
pedir ‘por gentileza’ e agradecer sempre. Embora 
pareça apenas sutilezas, de fato fazem toda a di-
ferença no relacionamento interpessoal. 

Demonstre atenção e interesse quando al-
guém estiver falando; tenha empatia. Um exem-
plo simples de empatia: antes de julgar o outro, 
preciso me colocar no lugar dele. Tenha atitudes 
positivas e evite fofocas. Existem profissionais 
extremamente competentes, mas que passam o 
dia inteiro reclamando. Que energia você passa 
falando desse jeito? 

Manifeste seu profissionalismo comprome-
tendo-se com o trabalho. Se você falou que ia fa-
zer, faça! Não arrume desculpas. Realize o seu 
trabalho, aprenda o do colega, ajude seu chefe, 
participe. Isso tudo se traduz em comprometimen-
to; isso significa dar importância ao trabalho que 
você está realizando”, encerrou Daniela Teixeira. 

Mais atividades
Paralelamente ao ciclo de palestras, a Bras-

press preparou uma programação voltada a bele-
za, saúde e bem-estar. Nos dias 9 e 11 de março 
de 2020, as colaboradoras tiveram aulas de Pila-
tes e sessões de quick massage no auditório da 
Matriz. 

O Dia de Beleza, programado para duas da-
tas, movimentou as áreas de convivência da Ma-
triz e da filial de São Paulo (SP), em parceria com 
a marca Hinode, que trouxe dicas de maquiagem, 

Braspress é 
destaque na mídia

Iniciado ainda na década de 1990, de forma pioneira, 

o processo de contratação de Motoristas mulheres 

na Braspress vem chamando a atenção da mídia 

desde então. O tema já foi pauta dos principais 

jornais e telejornais do País ao longo dos anos, e o 

assunto se intensifica em diversos veículos com a 

proximidade do dia 8 de março. 

Em 6 de março de 2020, a Motorista Jussara Gabriel 

foi uma das entrevistadas do Nosso Programa, da 

RIT TV de São Paulo (SP), onde teve a oportunidade 

de falar sobre sua carreira na Braspress e os desa-

fios que as mulheres enfrentam com muita coragem 

e competência nessa função.

Também no dia 6 de março de 2020, a Motorista 

Thais Cristina Moscon foi entrevistada pela equipe 

do Jornal Mundial, da Rede Mundial de Curitiba 

(PR). Ela falou sobre o preconceito que infelizmente 

ainda existe no trânsito e passou a mensagem para 

que as mulheres não desistam do sonho de seguir a 

carreira de Motorista.

BRASPRESS NEWS 13
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Milton Petri, Diretor Vice-Presidente, ao centro, durante a homenagem feita pela Matriz da Companhia

Comemoração das colaboradoras da filial de Bauru (SP)

Edilene Ribeiro, Gerente da filial de Brasília (DF), à direita, marcou presen-
ça durante a comemoração

Américo Lima, Gerente Regional dos CAOBs, com as colaboradoras do 
CAOB Tamboré, em Barueri (SP)

Daniel Avelar, Gerente da filial de Belo Horizonte (MG), ao centro, 
prestigiou a comemoração do Dia Internacional da Mulher
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Luiz Carlos Cavalcante, Gerente da filial de São Paulo (SP), à esquerda; Cleber Pereira, Gerente do Centro de Apoio Operacional Braspress (CAOB) Vila 
Maria, em São Paulo (SP), e Raphael Augusto, Gerente Nacional de Operações, à direita, acompanharam as Motoristas nessa comemoração

Henrique Coimbra, Gerente da filial de Campinas (SP), acompanhou um 
grupo de colaboradoras, em 8 de março de 2020

Gilberto Marassi, então Gerente da filial de Piracicaba (SP) e atual Geren-
te da filial de Novo Hamburgo (RS), ao centro, prestigiou a comemoração 
das colaboradoras da cidade do interior paulista

Neurivan Trindade, Gerente da filial de Campo Grande (MS), à direita, 
parabenizou as colaboradoras pelo importante dia 

Colaboradoras da filial de Florianópolis (SC), mostraram seu orgulho na 
ocasião da data

HOMENAGEM
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cuidado das unhas e dos cabelos em 11 e 12 de março de 2020. 
Sessões de auriculoterapia aconteceram no dia 13 de 

março de 2020. Essa técnica, de origem chinesa, estimula 
pontos específicos na orelha para alívio e tratamento de di-
versas patologias. A terapeuta Raquel Tuunelis foi a respon-
sável por informar as colaboradoras sobre os benefícios da 
auriculoterapia e aplicar a técnica.

O projeto cultural Cine Braspress ganhou mais uma edi-
ção. O filme Histórias Cruzadas foi apresentado no auditório 
da Matriz, em 13 de março de 2020. O longa-metragem conta 
a história de força, união e coragem de mulheres negras que, 
através da publicação de um livro, denunciaram as condições 
de trabalho durante o período de segregação racial nos Esta-
dos Unidos.

Simone Gerardi, Gerente Regional do Ceará, Piauí e Maranhão, esteve 
presente na comemoração da importante data em Fortaleza (CE)

As colaboradoras da filial do Rio de Janeiro (RJ) compareceram em gran-
de número à comemoração do Dia Internacional da Mulher

Sandro Lourencini, Gerente da filial de São José do Rio Preto (SP), ao 
centro, e parte do quadro de colaboradoras

Grupo de colaboradoras da filial de Salvador (BA) e o Gerente Bruno 
Ottoni, à direita 

Colaboradoras da filial de Uberlândia (MG) e a Gerente Regional do Tri-
ângulo Mineiro, Carla Mendonça, ao centro da imagem na segunda fileira

Manoel Messias, Gerente da filial de Franca (SP), com um grupo de 
colaboradoras, em 8 de março de 2020
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BRASPRESS 
na linha de frente     

O ano de 2020 nasceu cheio 
de expectativas de cres-
cimento para o País, de 

bons negócios para as empresas e de 
muita saúde para as pessoas. Parale-
lamente, as notícias aludiam ao avan-
ço de um vírus – ainda desconhecido 

– que em pouco tempo chegou ao Bra-
sil de forma avassaladora e nos fez re-
pensar metas e ações para o ano.

Antes mesmo dos primeiros sinais 
do agravamento da crise, a Braspress 
se debruçou sobre a elaboração de me-
didas capazes de minimizar os riscos e 

os efeitos da pandemia para os negó-
cios e, acima de tudo, para a “Nossa 
Gente”. O primeiro passo foi dado por 
Urubatan Helou, Diretor Presidente, ao 
formar o Comitê de Crise, de teor mul-
tidisciplinar, para dar as diretrizes do 
que viria a seguir.
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Criação do Protocolo Sanitário ofereceu condi-
ções seguras de trabalho aos Braspresianos

RETROSPECTIVA

O Comitê de Crise foi composto 
pela Diretoria da Braspress, represen-
tada por Urubatan Helou, Diretor Pre-
sidente; Milton Petri, Diretor Vice-Pre-
sidente; Giuseppe Coimbra, Diretor 
Administrativo-Financeiro; Giuseppe 
Lumare Júnior, Diretor Comercial; Luiz 
Carlos Lopes, Diretor de Operações; 
Tayguara Helou, Diretor de Desenvol-
vimento e Novos Negócios; Juliana 
Petri, Gerente Nacional de Automação, 
e Urubatan Helou Junior, Controller de 
Frota.

Além da Diretoria, o Comitê Crise 
foi integrado por executivos e execu-
tivas de áreas estratégicas da Com-
panhia, entre eles Renato Venâncio, 
Controller da Braspress; Jacinto Jú-
nior, Superintendente da Aeropress; 
Rosângela Palmeira, Manager Comex 
da Braspress Internacional; Daniela 
Teixeira, Gerente de Farma; Diego Du-
arte, Gerente Nacional de Recursos 

Humanos e Contabilidade; Coronel 
Antônio Marin, Gerente Nacional de 
Gerenciamento de Riscos; Dr. Herik 
Azevedo, Gerente Jurídico; Aguinaldo 
Ramos, Gerente Regional do Rio de 
Janeiro; Marcello Figueiredo, Gerente 
Regional de Minas Gerais; Wanderley 
Costa, Gerente Regional do Paraná; 
Cezar Fritsch, Gerente Regional do Rio 
Grande do Sul; Odair Bernardi, Geren-
te Regional de Santa Catarina, e Sarita 
Magnan, Supervisora do SESMT (Ser-
viço Especializado em Engenharia de 
Segurança e Medicina do Trabalho).

Com a atuação do Comitê de Crise, 
a Braspress manteve postos de traba-
lho e negou-se a adotar estratégias de 
demissão, que infelizmente foram pra-
ticadas por empresas de diversos se-
tores da economia como manobra de 
redução dos impactos causados pela 
pandemia.

Na área comercial, a Braspress se 

reposicionou no mercado e viu cres-
cer ainda mais sua participação no 
segmento B2C, representado pelas 
compras on-line, em que o destinatário 
figura como consumidor final. Em um 
ano de muita luta e ressignificações, 
a Braspress foi destaque no anuário 
Época Negócios 360º, que certifica as 
maiores empresas do País em seis di-
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Inauguração de uma das Cabines de Saniti-
zação no Planeta Azul: compromisso com a 
segurança sanitária e a prevenção

mensões – Desempenho Financeiro, 
Governança Corporativa, Sustentabi-
lidade, Inovação, Pessoas e Visão de 
Futuro. A ausência na edição de 2019 
levou a Braspress a investir em melho-
rias efetivas que a colocaram de volta 
ao topo em 2020.

Outro importante destaque refere-
-se à conquista, pela quinta vez con-
secutiva, do prêmio Top do Transporte, 
na categoria Preferência Nacional. A 
maior premiação do segmento baseia-
-se na opinião de embarcadores de 
cargas de todo o Brasil e coroa a per-
formance dos maiores transportadores 
com o cobiçado certificado.

Em 2020, além da categoria Prefe-
rência Nacional (a mais importante e 
aguardada da premiação), a Braspress 

comemorou o resultado na categoria 
E-commerce – conquistado justamente 
em um ano de aquecimento do comér-
cio eletrônico, o que só confirma a vo-
cação da Companhia para a excelência 
no atendimento também do mercado 
B2C.

Os recursos digitais de comunica-
ção ganharam força em meio à pande-
mia e nos transportaram direto para a 
era das lives. Urubatan Helou, Diretor 
Presidente, organizou e participou de 
dezenas de eventos on-line, aproxi-
mando-se dos colaboradores, da mídia 
especializada em logística de distribui-
ção, dos sindicatos e das entidades 
de classe. A Braspress promoveu lives 
para marcar momentos importantes 
do ano, como a comemoração dos 43 
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Assista ao vídeo sobre 
a Retomada Braspress 

no YouTube 

RETROSPECTIVA

anos da Companhia, a implantação de 
novos sistemas na área operacional e 
a realização de treinamentos.

Seguindo todos os procedimentos 
de segurança sanitária, a Braspress 
realizou suas tradicionais campanhas 
de reflexão e homenagens. Em 25 de 
julho, Dia do Motorista, a Braspress 
não deixou de prestar tributo a esses 
profissionais, que em 2020 trabalha-
ram bravamente para abastecer o mer-
cado amparados por todas as medidas 
preventivas constantes do Protocolo 
Sanitário.

Em setembro de 2020, a Braspress 
recebeu uma unidade móvel do SEST-
-SENAT (Serviço Social do Transporte 
e Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Transporte) para a distribuição de 
brindes e divulgação dos cursos on-li-
ne da entidade. A ação visou promover 
a reflexão entre os colaboradores so-
bre segurança e educação durante a 
Semana Nacional do Trânsito, de 18 a 
25 de setembro de 2020. A iniciativa se 
repetiu em mais duas ocasiões: duran-
te o Outubro Rosa, mês de reflexão e 
prevenção ao câncer de mama, e No-
vembro Azul, de prevenção ao câncer 
de próstata.

Diferentemente dos anos anterio-
res, em que foram promovidas diver-

sas atividades, em 2020 foi possível 
realizar apenas uma palestra a cada 
mês de reflexão no auditório da Ma-
triz, em Guarulhos (SP). As respecti-
vas palestras aconteceram mediante 
o cumprimento das regras de seguran-
ça, com capacidade reduzida, respeito 
ao distanciamento, uso obrigatório de 
máscaras e álcool em gel disponível a 
todos os ouvintes.

As medidas adotadas em um ano 

tão intenso continuarão valendo. As-
sim, cada braspresiano estará pro-
tegido para exercer sua função com 
segurança e saúde até que a crise 
pandêmica tenha seu ponto final. Vale 
ressaltar que, mesmo com o final deste 
período histórico, a Braspress vai con-
tinuar priorizando campanhas e ações 
efetivas para que cada colaborador 
possa cuidar da sua principal ferramen-
ta de trabalho: a saúde.

1977 - 2020

Unidade móvel do SEST-SENAT durante a 
Semana Nacional do Trânsito

Ações de saúde foram realizadas com todas
as regras de segurança sanitária respeitadas
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PROTOCOLO SANITÁRIO 
Braspress     

Em meio à crise pandêmica provocada 
pelo Coronavírus, a Braspress se mu-
niu de todas as ferramentas de com-

bate à COVID-19 em defesa de seus colabora-
dores e clientes. Máscaras, luvas, álcool em gel, 
distanciamento social e desinfecção de veículos 
e ambientes, entre outras ações, viraram roti-
na na Companhia a partir de março de 2020. As 
medidas de segurança sanitária – tomadas antes 
mesmo do agravamento das condições de saúde 
– resultaram em proteção e bem-estar aos bras-
presianos de todo o País.

Urubatan Helou, Diretor Presidente, forma-
tou e integrou o Comitê de Crise, responsável 
pela execução de normas sanitárias para esse 
período, além das demais questões de ordem 
operacional e comercial também decididas pela 
equipe. Segundo o Diretor Presidente, a primei-
ra providência diante do grave momento foi criar 
com comitê multidisciplinar formado por Diretores 

e Gerentes de áreas estratégicas, visando garan-
tir segurança para colaboradores, prestadores de 
serviços e clientes. 

“Vivenciamos uma situação nunca antes en-
frentada pela nossa geração, o que nos deixou 
alarmados. À medida que iam surgindo as primei-
ras restrições ao comércio, fomos encorajados a 
agir mesmo com a abrupta redução da quantidade 
de cargas. Ainda assim, nós nunca paramos, pois 
fizemos o abastecimento de serviços essenciais, 
como supermercados, farmácias e hospitais. Para 
a manutenção desse serviço e a proteção de to-
dos os envolvidos na cadeia de entrega, o Comitê 
de Crise implantou um severo e eficaz Protocolo 
Sanitário, que se mostrou mais rígido do que os 
protocolos governamentais”, declarou Urubatan 
Helou. 

O Protocolo Sanitário foi concebido com o ob-
jetivo de estabelecer medidas de prevenção con-
tra o Coronavírus (Sars-CoV-2), reduzir o contágio 

Urubatan Helou, 
Diretor Presidente, 
falou aos Motorista e 
Ajudantes, 
em 18 de junho de 
2020
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e minimizar os efeitos da COVID-19, que em al-
guns casos podem ser gravíssimos. Em fevereiro 
de 2020, a OMS (Organização Mundial da Saúde) 
passou oficialmente a chamar a doença provoca-
da pelo Coronavírus de COVID-19, na sigla em 
inglês Corona Virus Disease (Doença do Coro-
navírus). Como os primeiros casos surgiram em 
2019, o número 19 foi adicionado à sigla. 

Depois de implantado o Protocolo, uma das 
primeiras medidas de prevenção adotadas foi a 
orientação. Os departamentos ficaram responsá-
veis pela divulgação do material informativo, de 
modo a sanar dúvidas e gerar atitudes positivas 
de prevenção. Grande parte das instruções foi 
divulgada pela Intranet Braspresianos, que infor-
mou sobre a COVID-19, formas de transmissão 
e principais sintomas. O material enfatizou que o 
diagnóstico só pode ser dado por profissional de 
saúde capacitado para avaliar sinais clínicos.

As formas práticas de prevenção individual 
foram divulgadas praticamente à exaustão. Por 
diversas vezes, as orientações foram divulgadas 
até que todos os colaboradores pudessem memo-
rizar, adquirir novos hábitos e repassar as infor-
mações para colegas de trabalho e familiares.

As principais formas de prevenção propaga-
das pelo Protocolo Sanitário são: utilizar másca-
ras obrigatoriamente durante toda a jornada de 
trabalho; lavar as mãos com frequência até a al-
tura dos punhos ou utilizar álcool em gel 70%; ao 
tossir ou espirrar, nunca cobrir a boca e o nariz 
com as mãos, mas com um lenço ou a parte in-
terna da dobra do braço; evitar tocar os olhos, o 
nariz e a boca; manter de outra pessoa distância 
mínima de 1,5 metro; não cumprimentar com bei-
jos, apertos de mão e abraços; higienizar o celular 
com frequência; não compartilhar objetos de uso 
pessoal; manter ambientes limpos e ventilados. 

A Braspress também orientou os colaborado-
res e as colaboradoras sobre o que fazer em caso 
aparente de sintomas: procurar ajuda médica es-
pecializada. Em caso de diagnóstico positivo para 
COVID-19, o colaborador da Braspress é orienta-
do a ficar em isolamento domiciliar de 14 dias, uti-
lizar máscara em tempo integral e separar objetos 
de uso pessoal, além de separar e descartar o lixo 
produzido, manter janelas abertas para circulação 
de ar no ambiente usado para o isolamento e hi-
gienizar maçanetas, sofás e cadeiras com álco-

ol 70%. Essas mesmas normas são mantidas e 
aplicadas quando um familiar do colaborador que 
mora na mesma residência estiver com diagnósti-
co positivo para COVID-19. 

Trabalho em home office 
Quando se iniciou a crise pandêmica, a Bras-

press adotou o regime de trabalho de home office 
para todas as atividades possíveis das áreas ad-
ministrativas, reduzindo a circulação de colabora-
dores nas instalações. Além disso, a nova moda-
lidade de trabalho na Braspress faz com que os 
profissionais fiquem menos expostos nos trajetos 
de ida ao trabalho e volta para casa, já que essa 
etapa de deslocamento deixa de existir. Para que 
todos os braspresianos tenham uma experiência 
segura no desenvolvimento de suas atividades 
em casa, a Companhia criou um manual prático 
de trabalho para prevenir o contágio. 
•	 Utilizar álcool em gel 70% ou água sanitá-

ria para diariamente limpar o computador, 
o mouse e o teclado.

•	 Utilizar álcool em gel 70% na higienização 
diária do celular e do telefone. 

•	 Alimentar-se corretamente e beber água.
•	 Manter postura ergonomicamente correta. 
•	 Lavar as mãos com água e sabão constan-

temente.

Acesso às instalações
O Protocolo Sanitário definiu um conjunto de 

regras de acesso às instalações da Braspress em 
todo o Brasil. Essa medida foi necessária para 
proteção de colaborares, parceiros, prestadores 
de serviço e fornecedores. As mudanças foram 
bem recebidas desde o início, pois a gravidade da 
pandemia requeria ações enérgicas de combate 
e mostravam a preocupação da Companhia para 
com a família Braspress. 

AÇÕES DE PREVENÇÃO
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•	 Aferição de temperatura corporal
Uma das principais formas de combate ao Co-

ronavírus se dá através da aferição da temperatu-
ra corporal. Por isso, a Braspress se preparou e 
adquiriu termômetros digitais utilizados nas porta-
rias de acesso à Matriz e às filiais Brasil afora para 
aferir a temperatura corporal de cada pessoa que 
adentrar as instalações da Companhia. 

A medição ocorre sempre em local coberto, 
sem incidência de luz solar, para que não haja al-

teração do resultado. O responsável por fazer a 
aferição também não pode encostar o termômetro 
na pele do colaborador ou visitante. Caso a tem-
peratura ultrapasse 37,6°C, é necessário aguar-
dar cinco minutos em área coberta para uma nova 
aferição. Se a temperatura se repetir, o profissio-
nal responsável pode fazer uma terceira aferição 
10 minutos depois. Se na terceira aferição a tem-
peratura continuar maior ou igual a 37,6°C, a pes-
soa é orientada a procurar ajuda profissional. 

Para sair de casa, siga as seguintes instruções: 

• use máscara; 

• mantenha distância de pelo menos 1,5 metro das 
pessoas;

• evite, se possível, anéis, pulseiras, relógios e outros 
acessórios, para facilitar a higienização das mãos; 

• no transporte público, siga a etiqueta respiratória; 

• não cumprimente com beijos, abraços ou apertos 
de mão; 

• use, se possível, lenços descartáveis para tocar 
superfícies de uso comum, como maçanetas, por 
exemplo, e descarte o lenço após o uso; 

• siga a etiqueta respiratória, cobrindo a boca e o na-
riz ao tossir ou espirrar com lenço descartável ou 
com o cotovelo flexionado. Descarte o lenço e lave 

as mãos assim que possível;

• higienize as mãos após manusear cédulas, moe-
das e cartões;

• evite tocar em qualquer objeto ou superfície, mas, 
se isso acontecer, higienize as mãos com álcool 
em gel 70%; 

• não toque o rosto, especialmente os olhos, o nariz 
e a boca antes de higienizar as mãos.

•	 Uso obrigatório de máscaras
Para garantir a segurança de todos, a Bras-

press tornou obrigatório o uso de máscaras nas 
instalações e nos veículos antes mesmo de en-
trarem em vigor as leis estaduais sobre o assun-
to. A medida foi adotada devido ao alto nível de 
transmissão por gotículas respiratórias expelidas 
durante a fala, a tosse e/ou o espirro. A máscara, 
então, ao funcionar como uma barreira física, pro-
tege as vias respiratórias de gotículas projetadas 
a curta distância por pessoas contaminadas. 

Como parte de uma das primeiras ações de 
contingência contra o Coronavírus, os colaborado-
res receberam máscaras de tecido fornecidas pela 
Braspress. No total, foram 20 mil unidades distribu-



BRASPRESS NEWS 25

Para entrar em casa, siga as seguintes instruções:

• tire os sapatos antes de entrar;

• não toque em móveis e objetos sem antes higieni-
zar as mãos;

• lave as roupas após a utilização, se possível;

• evite deixar bolsas, carteiras, chaves e outros per-
tences em superfícies de ambientes coletivos; 

• lave as mãos e/ou as partes do corpo que ficaram 
expostas; 

• higienize o celular e os óculos com álcool 70%;

• higienize embalagens vindas de fora e depois lave 
as mãos; 

• se usar luvas para limpar a casa, lave as mãos 

antes e depois de utilizá-las. 

ídas entre a Matriz e as filiais. Todos foram orienta-
dos a fazer a troca de máscaras durante o turno de 
trabalho para aumentar o nível de segurança sani-
tária dentro da Companhia. As máscaras de tecido 
devem ser lavadas pelo próprio usuário com água 
e sabão ou água sanitária, deixando-a de molho 
por pelo menos 20 minutos. As instruções de utili-
zação e de manutenção das máscaras foram divul-
gadas por material informativo impresso e on-line.

	•	 Cabine de sanitização
Os colaboradores passam pelas cabines de 

sanitização instaladas nas filiais em regiões com 
maior foco da doença, entre elas São Paulo (SP) 
e Rio de Janeiro (RJ). A Braspress investiu na 
compra de três  cabines de sanitização para pro-
teger colaboradores nas duas maiores regiões 
metropolitanas do País. 

Ao lado da cabine, foi posicionado um banner 
com as instruções de uso. Um de cada vez, os 
colaboradores entram na cabine e ativam o fun-
cionamento da máquina por um botão devidamen-
te sinalizado. Eles são expostos a uma solução 
aquosa, antisséptica, não irritável e não inflamá-

vel. A solução é nebulizada na cabine em forma 
de microgotículas semelhantes ao vapor. A subs-
tância, que tem o nome técnico de Clorhexidina 
0,3%, é utilizada em áreas críticas hospitalares, 
como berçários e centros cirúrgicos. 

A Clorhexidina 0,3%, com sua ação inibitória 
para microrganismos, atua como um eficiente 
bactericida e virucida. Sua formulação contém 
matérias-primas de alta pureza, comparadas à 
água destilada, fazendo com que sua utilização 
seja 100% segura para a pele, as mucosas e a 
córnea. A substância não mancha tecidos mesmo 
que expostos a outros produtos químicos, além 
de não conter nenhum elemento oxidante. 

AÇÕES DE PREVENÇÃO
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•	 Higienização com álcool 70% 
Para combater o Coronavírus, a Braspress 

incentivou a utilização de álcool em gel 70%, 
disponível para uso ilimitado nas instalações da 
Companhia. A higienização das mãos com esse 
produto é uma ação de eficiência cientificamen-
te comprovada na prevenção de novos casos de 
COVID-19. 

Distribuídos em pontos estratégicos, os totens 
com álcool em gel 70% chamam a atenção para 
a necessidade da assepsia das mãos na chega-
da e na saída de ambientes com grande circu-
lação de pessoas, como recepções, refeitórios, 
terminais, alojamentos de Motoristas, e também 
nos ambulatórios médicos da Companhia, que já 
dispunham do produto antes mesmo de qualquer 
ameaça pandêmica.

Os totens com álcool em gel seguem os pa-
drões de comunicação previstos no manual de 
identidade visual da Braspress e, por isso, levam 
as cores da Companhia. Para garantir total segu-
rança, os dispositivos de higienização são acio-
nados com os pés do usuário, por meio de ala-
vancas posicionadas nas bases. Cada totem tem 
capacidade de armazenar cinco litros de álcool 
em gel 70%. 

Em meio à necessidade de tornar os ambien-
tes de trabalho ainda mais seguros, visto o papel 
essencial do setor de transportes, que não pode 
parar, a Braspress doou 25 totens com álcool em 
gel a serem utilizados onde a Companhia possui 

docas avançadas (veja fotos na seção Responsa-
bilidade Social). 

Como Motoristas e Ajudantes de Tráfego ficam 
ainda mais expostos aos riscos, a Braspress ofe-
receu uma proteção extra a esses profissionais 
com a distribuição de sachês de lenços umedeci-
dos em álcool 70%. O produto serve para higieni-
zar os smartphones utilizados para as assinaturas 
que integram o comprovante de entrega digital. A 
higienização ocorre a cada utilização do aparelho, 
de modo a garantir a proteção de colaboradores 
e clientes. 

Além disso, a camada extra de proteção a 
Motoristas e Ajudantes de Tráfego ficou comple-
ta com a distribuição de frascos de álcool em gel 
70% para serem levados na jornada diária de en-
tregas, aumentando, assim, o nível de proteção e 
evitando novas infecções. 

Medidas coletivas de preven-
ção/distanciamento social

Em uma atividade que não pode parar e que, 
graças aos esforços de todos, nunca parou, o sis-
tema de home office está longe de ser uma medi-
da cabível a todas as funções da Companhia. Por 
tal razão, a Braspress adotou medidas coletivas 
de prevenção para os braspresianos que mantive-
ram a rotina de trabalho presencial. 

As reuniões e treinamentos presenciais foram 
cancelados e passaram a acontecer por ferramen-
tas digitais, como Hangouts e Meet, do sistema G 
Suíte – pacote corporativo do Google implantado 
na Braspress em agosto de 2019. Essa medida 

A Braspress 
instalou cabines 
de sanitização 
nas filiais de São 
Paulo (SP) e Rio 
de Janeiro (RJ)
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foi possível porque a Organização, de maneira 
visionária, se preparou para o futuro das comu-
nicações antes mesmo de a pandemia tornar-se 
uma realidade. 

Nas áreas do backoffice, os colaboradores 
aumentaram a distância entre si, com a limitação 
do número de pessoas nas baias. As equipes que 
precisaram retornar ao trabalho presencial adota-
ram um sistema de rodízio, no qual apenas me-
tade do departamento comparece a cada dia de 
atividade. 

Na operação da Braspress, as medidas de dis-
tanciamento também foram cumpridas em prol da 
segurança dos colaboradores dos terminais e do 
bom andamento dos trabalhos. O setor de Expor-
tação realiza o trabalho com dois colaboradores 
por doca, sendo um dentro e outro fora do baú. O 
setor de Transbordo também trabalha com ape-
nas dois colaboradores – um no baú e outro na 
esteira de aferição. 

A Braspress implantou ainda medidas de dis-
tanciamento nos refeitórios. A pausa de almoço 
ou jantar ficou mais segura, com a marcação de 
espaços no chão para a formação de filas (indi-
cando distância de 1,5 metro), bem como com a 
limitação de duas pessoas por mesa (antes, havia 
permissão para até quatro). 

Outra medida coletiva de proteção bastante 
importante incentivada pela Braspress: a abertu-
ra de portas e janelas em ambientes onde antes 
o ar-condicionado reinava absoluto nas áreas 
administrativas. A circulação de ar natural é uma 

medida simples, mas muito eficiente, que ajuda 
no combate ao Coronavírus em ambientes com 
inevitável circulação de pessoas. 

Além disso, a Braspress ofereceu licença re-
munerada a profissionais pertencentes ao grupo 
de risco, como pessoas acima dos 60 anos, dia-
béticos e colaboradores com doenças cardíacas 
e renais. 

Higienização e desinfecção 
A Braspress reforçou a limpeza e a higieniza-

ção dos ambientes comuns, como postos de tra-
balho, banheiros, refeitório, oficina e ambulatório 
médico. Com o apoio das equipes especializadas 
na limpeza de áreas internas, a Braspress tem 
feito a higienização desses ambientes com água 
sanitária, composta por hipoclorito de sódio e clo-
ro, agentes de alta ação desinfetante. 

No material divulgado para orientação dos 
colaboradores, a Braspress reforçou a aplicação 
do 5S (do japonês Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e 
Shitsuke) como medida de combate ao Coronoví-
rus. Seiso é um dos itens que compõem o Progra-
ma 5S para ressaltar a importância do senso de 
limpeza, enquanto Seiton estimula o senso de or-
ganização dos ambientes. Essas medidas podem 
ser aplicadas individualmente, mas vão se refletir 
positivamente nos espaços coletivos durante a 
pandemia. 

•	 Nebulização das instalações
A Braspress adquiriu aparelhos de termone-

Equipamentos fazem a desinfecção de ambientes por meio da 
termonebulização 
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bulização para a desinfecção dos ambientes inter-
nos, reforçando a proteção dos colaboradores das 
áreas administrativa e operacional. Recepções, 
escritórios, armazéns e sanitários, entre outros 
ambientes, passam pelo processo de desinfecção 
a cada três dias. A aplicação do produto acontece 
sempre com os espaços vazios, sem a presen-
ça de colaboradores. Por medida de segurança, 
os ambientes devem ficar isolados por meia hora 
após a aplicação, para que o produto entre em 
ação sem causar nenhum tipo de irritação ou in-
cômodo aos profissionais.

Para essa desinfecção, utiliza-se o Peroxy 4D, 
desinfetante, detergente e desodorizante de alto 
desempenho utilizado também em áreas hospi-
talares devido à sua eficiente ação bactericida, 
capaz de eliminar 99,99% dos microrganismos 
existentes. O produto, à base de quaternário de 
amônio de quinta geração e peróxido de hidrogê-
nio (água oxigenada), é ideal para a desinfecção 
de superfícies fixas, como pisos, paredes, tetos, 
portas, janelas, móveis, louças sanitárias, etc. O 
Peroxy 4D tem ação comprovada por 72 horas. 
Após esse período, uma nova aplicação é reali-
zada nos espaços, o que vem sendo feito desde 
abril de 2020. 

A aplicação por termonebulização produz uma 
“neblina” finíssima, capaz de penetrar em lugares 
de difícil acesso, como frestas e extremidades, 
aumentando o alcance de proteção. O Peroxy 4D 
também pode ser utilizado como agente tópico, 

ou seja, diretamente nas superfícies, mas com a 
termonebulização, a higienização diária com água 
sanitária e o uso de álcool em gel 70%, a proteção 
aumenta consideravelmente nas instalações da 
Braspress. 

A Companhia se preocupa com a segurança de 
seus colaboradores – tanto daqueles que utilizarão 
os ambientes quanto daqueles que realizarão o 
processo de desinfecção. Por isso, forneceu treina-
mento especializado e orientou os colaboradores 
responsáveis pela utilização dos termonebuliza-
dores. Ademais, é obrigatória a utilização de EPIs 
(Equipamentos de Proteção Individual) durante 
todo o processo de desinfecção, ficando o forneci-
mento desses itens (macacão, óculos de proteção, 
máscaras e luvas) a cargo da Braspress. 

•	 Desinfecção da frota 
Semelhantemente às áreas internas, a Braspress 

incluiu no Protocolo Sanitário a higienização e 
a desinfecção da frota. Esses procedimentos 
tornaram a rotina de Motoristas, Ajudantes de 
Tráfego e Conferentes mais segura diante das 
ameaças provocadas pelo Coronavírus. Como os 
profissionais com atividades externas foram os mais 
expostos a riscos, receberam atenção redobrada 
com a desinfecção de baús e cabines. 

A medida visa prevenir os riscos de contami-
nação das equipes operacionais de tráfego urba-
no, responsáveis por coletas e entregas dentro 
das cidades, bem como de Motoristas Carretei-

A desinfecção de veículos da frota Braspress é feita 
a cada três dias
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ros, que atuam nas transferências entre cidades 
e estados. Na Braspress, cabines e baús sempre 
passaram por processos de limpeza e higieniza-
ção tanto interna quanto externa, porém o início 
da pandemia levou à intensificação dos proces-
sos, com a proteção adicional proporcionada pela 
desinfecção dos veículos. 

A maneira de desinfecção da frota é a mesma 
das áreas internas da Braspress. Com a termone-
bulização, os resultados são potencializados pelo 
aerossol finíssimo, capaz de alcançar áreas difi-
cilmente acessíveis a um profissional com a uti-
lização de apenas panos ou escovas de limpeza. 
A desinfecção, realizada com Peroxy 4D a cada 
72 horas, contempla todas as áreas internas do 
veículo, desde a cabine, protegendo a tripulação, 
até o baú, evitando contaminações ocasionadas 
pelo manuseio das encomendas. 

Em junho de 2020, quando se iniciou o novo 
procedimento, a Braspress organizou um evento 
simbólico para marcar a nova etapa de cuidado 
e prevenção. A reunião, que aconteceu ao ar li-
vre, foi marcada pelo uso obrigatório de máscaras 
e respeito à distância mínima de 1,5 metro entre 
os participantes. As palavras de Urubatan Helou, 
Diretor Presidente, foram direcionadas aos pro-
fissionais da linha de frente do setor operacional. 

Com duração de 15 minutos, a reunião antecedeu 
as atividades do dia 18 de junho de 2020, e logo 
em seguida todos os profissionais presentes fo-
ram liberados para mais um dia de trabalho. 

Além da presença de Urubatan Helou, a inau-
guração do novo procedimento de desinfecção da 
frota Braspress contou com Milton Petri, Diretor 
Vice-Presidente; Giuseppe Coimbra, Diretor Ad-
ministrativo-Financeiro; Juliana Petri, Gerente 
Nacional de Automação; Diego Duarte, Gerente 
Nacional de Recursos Humanos e Contabilidade; 
Daniela Teixeira, Gerente de Farma; Silvio Bisca-
ro, Gerente Nacional de Tráfego; Sarita Magnan 
Antonio, Supervisora do SESMT (Serviço Espe-
cializado em Engenharia de Segurança e Medi-
cina do Trabalho); Raphael Silvestre, Gerente de 
Frota e Telemetria; Raphael Augusto, Gerente Na-
cional de Operações, e Luiz Carlos Cavalcante, 
Gerente da Filial de São Paulo. 

Na ocasião, Urubatan Helou falou: “As pesso-
as acreditam que apenas idosos estão vulnerá-
veis nesta crise e que apenas doentes crônicos 
estão fragilizados, mas se esquecem de que Mo-
toristas e Ajudantes estão vulneráveis por esta-
rem todos os dias na cidade fazendo coleta, en-
trega, passando de empresa em empresa. Esses 
também são os vulneráveis.

A Braspress disponibilizou tótens com álcool em gel 70% em 
lugares estratégicos da Companhia
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Tomamos algumas providências dentro da em-
presa para a proteção de vocês: criamos o Proto-
colo Sanitário, a ser adotado dentro da empresa, 
e fornecemos álcool em gel 70%, sachê de limpe-
za dos smartphones também com álcool 70% e 
máscaras. Agora, vocês vão ter a desinfecção da 
frota. Estamos aqui para dizer que, daqui para a 
frente, se pegarem o caminhão e sentirem, a cada 
três dias, algum cheiro característico, saibam que 
isso significa o nosso cuidado por vocês. 

O que vai mesmo salvar cada um nesta pan-
demia é usar máscara e álcool em gel, não aglo-
merar e ter um caminhão desinfectado para tra-
balhar. Cada caminhão precisa ser higienizado 
todos os dias e desinfectado pelo menos uma 
vez a cada três dias. Esses elementos, a partir de 
agora e pelos próximos meses, são fundamentais. 
Vamos começar esse processo oficialmente a par-
tir de hoje. Se tiverem disciplina, seguirem os pro-
cedimentos, usarem álcool em gel constantemen-
te, mantiverem a máscara, chegarem ao cliente e 
respeitarem o distanciamento, nenhum de vocês 
vai pegar esse vírus. Muito obrigado. Bom traba-
lho e que Deus abençoe vocês”, falou Urubatan 
Helou no encontro realizado de acordo com todas 
as diretrizes do Protocolo Sanitário.

Na sequência da breve fala do Diretor Pre-
sidente, houve uma apresentação para mostrar 

A aferição da tem-
peratura corporal 
é obrigatória para 
acessar às insta-
lações

Demonstração do processo de desinfecção da frota no Centro de 
Apoio Operacional Braspress (CAOB) Tamboré, em Barueri (SP)
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como o produto é aplicado na desinfecção da fro-
ta. Uma equipe de profissionais treinados e com 
todo o aparato de segurança fez uma demonstra-
ção a todos os colaboradores presentes. O mes-
mo aconteceu nas filiais da Companhia. 

O processo de desinfecção da frota foi apre-
sentado no CAOB (Centro de Apoio Operacional 
Braspress) de Santo Amaro, em São Paulo (SP), 
no dia 19 de junho de 2020; no CAOB Cantareira, 
também na capital paulista, no dia 22; no CAOB 
Tamboré, em Barueri (SP), no dia 23, e na filial de 
Campinas (SP) no dia 25.

Assista ao vídeo sobre 
o Protocolo Braspress 

no YouTube 

Motoristas e Ajudantes recebendo informações 
no CAOB Cantareira, em São Paulo (SP)

A aplicação do produto é feita com toda a segurança e 
uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual)

A desinfecção é realizada em toda a área interna 
dos veículos, incluindo baús

Daniela Teixeira, Gerente de Farma, falou aos 
colaboradores de Campinas (SP)

Reunião com os Motoristas do CAOB de Santo 
Amaro, em São Paulo (SP)

Urubatan Helou, Diretor Presidente, na ocasião da 
demonstração no CAOB Tamboré, em Barueri (SP)

O processo é feito nas cabines dos veículos para 
a proteção da tripulação
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BRASPRESS DOA MAIS DE R$ 4 MILHÕES
em fretes de transportes

Diante da pandemia provocada pelo 
coronavírus, a Braspress se manteve 
na linha de frente para abastecer o 

mercado brasileiro e ainda encontrou formas de 
utilizar sua capacidade operacional para contribuir 
com a sociedade. 

Entre os meses de abril e outubro de 2020, a 
Companhia doou R$ 4.201.593,77 em fretes, re-
presentados por 5.021.583 quilos, em transportes 
feitos de maneira solidária para empresas e insti-
tuições que beneficiaram brasileiros de todas as 
regiões do País. 

Sobre a doação de fretes, Urubatan Helou, Di-
retor Presidente, declarou: “No período crítico da 
pandemia, a Braspress recebeu diversos pedidos 
de parceria para transportar doações destinadas 
a hospitais, clínicas médicas e instituições sociais.

O comprometimento com a solidariedade está 
no DNA da Braspress, e não poderíamos deixar de 
contribuir em um momento de vulnerabilidade social. 

Transportamos de maneira solidária, a custo 
zero para empresas e instituições parceiras, no 

intuito de promover prevenção, saúde e bem-es-
tar ao povo brasileiro, que já passa por grandes 
mazelas além da pandemia. 

Não nos amedrontamos diante das dificulda-
des e trabalhamos para o pleno atendimento de 
nossos clientes e em ações sociais, numa fusão 
orgânica e bem-sucedida”, concluiu Urubatan He-
lou. 

A operação nunca parou: transportou cestas 
básicas, EPIs (Equipamentos de Proteção Indivi-
dual), roupas, kits de higiene, álcool em gel, me-
dicamentos e cúpulas acrílicas utilizadas em UTIs 
(Unidades de Terapia Intensiva), materiais indis-
pensáveis no atendimento a pacientes graves.

Para responder a toda essa demanda, a 
Braspress investiu em prevenção para seus 
colaboradores, que durante todo o tempo 
permaneceram no front. 

A Companhia forneceu máscaras, álcool em 
gel 70%, lenços umedecidos com álcool 70% para 
higienização de equipamentos eletrônicos utiliza-
dos durante as entregas, termômetros com sen-

Assista ao vídeo sobre 
a doação de fretes de 

transportes
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Braspress realiza transporte para o 
Hospital de Amor de Barretos (SP)

Em apoio ao Hospital do Câncer de Barre-
tos (SP), carinhosamente conhecido como 

Hospital de Amor, a Braspress transportou uma 
carga de 40 mil kits com sacolinha, camiseta e 
boné doados e distribuídos na região. A ação deu 
suporte ao projeto Passos que Salvam, realizado 
anualmente, mas cancelado em 2020 devido à 
pandemia. 

O projeto consiste na organização de cami-
nhadas que chamam a atenção para a importân-
cia do diagnóstico precoce e do tratamento do 
câncer infantojuvenil. Com as vendas dos kits, o 
Hospital de Amor levanta fundos para a manuten-
ção dos atendimentos e tratamentos. Com a ame-

aça do Coronavírus afetando a todos, a instituição 
precisou cancelar o evento e transportar os kits de 
São Paulo (SP) para Barretos.

A Braspress, então, prontamente ofereceu a 
doação do frete e transportou de maneira solidá-
ria as 8 toneladas de mercadorias ao Hospital de 
Amor. Os kits foram entregues em 20 de agosto 
de 2020 com o suporte da filial de São José do 
Rio Preto (SP), responsável pelo atendimento da 
região de Barretos. 

Estiveram presentes na entrega Milton Petri, 
Diretor Vice-Presidente; Juliana Petri, Gerente 
Nacional de Automação; Sandro Lourencini, Ge-
rente da filial de São José do Rio Preto, e Henri-

sor infravermelho, totens de álcool em gel para 
clientes com docas avançadas e cabines, além 
de equipamentos para desinfecção de veículos 

e áreas internas, como refeitório, sanitários e ba-
ckoffice, como mostrado em detalhes na matéria 
sobre o Protocolo Sanitário. 

Da esquerda para 
a direita: Sandro 
Lourencini, Gerente 
da filial de São 
José do Rio Preto 
(SP); Juliana Petri, 
Gerente Nacional 
de Automação; 
Henrique Prata, 
Presidente do 
Hospital de Amor 
de Barretos, e 
Milton Petri, Diretor 
Vice-Presidente 

RESPONSABILIDADE SOCIAL
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Braspress colabora com o Lions
Clube Rio Doce de Colatina (ES)

A Braspress colaborou mais uma vez 
com o Lions Clube Rio Doce de Co-

latina (ES). Foram transportados 53 volumes 
no total, sendo 28 cadeiras de banho e 25 
cadeiras de rodas destinadas pela entidade 
àqueles que mais necessitam. As doações 
foram coletadas em São Paulo (SP) e entre-
gues na cidade de Colatina em 23 de março 
de 2020 na sede do Lions Clube Rio Doce. 

Wendel Pertel, Gerente da filial de Co-
latina, representou a Braspress na ocasião 
da entrega, que também contou com as pre-
senças de Luismar Fieni, presidente do Lions 
Clube Colatina Rio Doce, bem como de Eli-
zeu da Cruz e Euclides Stange, membros do 
Lions Clube Colatina Rio Doce.

que Prata, Presidente do Hospital de Amor. 
Na ocasião, o Diretor Vice-Presidente da Bras-

press, afirmou: “Saímos daqui encantados com 
esse trabalho, que é referência no Brasil. Aqui, o 
tratamento humanizado é uma realidade e, em 
nome de Urubatan Helou, nosso Diretor Presiden-
te, quero agradecer pela recepção que tivemos e 
pelo prazer de conhecermos esse brilhante traba-
lho em favor do próximo”, declarou Milton Petri. 

O Presidente do Hospital de Amor de Barretos 
agradeceu a Braspress pelo apoio: “Gostamos de 
receber visitas, porque têm seu próprio discerni-
mento sobre a humanização e todos os valores 
que adotamos aqui, numa grande corrente do 
bem. As pessoas saem daqui transformadas. Re-
cebemos pessoas do Brasil inteiro, enviadas por 
Estados que não têm como atender seus doentes. 
É um tratamento caro, e todos os casos rejeita-
dos País afora vêm para cá. Por isso, precisamos 
tanto desse apoio e somos gratos pelo que vocês 
fizeram”, encerrou Henrique Prata.
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Nelson Zardini, do Hospital de Amor; Alex, da Facchini - Implementos Rodoviários; 
Milton Petri, Diretor Vice-Presidente, e Juliana Petri, Gerente Nacional de Automação, 
em 20 de agosto de 2020

Entrega das doações em Colatina (ES) no dia 23 de março de 2020 com a presença do 
Gerente Wendel Pertel 
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Braspress faz parceria com o 
Laboratório Aché durante a pandemia

Em virtude da pandemia, que deixou toda 
a população mundial em alerta, diversas 

empresas se mobilizaram na doação de serviços e 
produtos específicos para atender à alta demanda 
da área da saúde. A pedido do laboratório Aché, 
a Braspress firmou parceria para transportar de 
maneira solidária doações de medicamentos e 
também álcool em gel produzido exclusivamente 
para ações filantrópicas da empresa. 

A grandiosa operação envolveu 14 filiais da 
Braspress distribuídas nas cinco regiões do País 
(Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste): 
São Paulo (SP), Ribeirão Preto (SP), Rio de Ja-
neiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Recife (PE), For-
taleza (CE), Salvador (BA), Manaus (AM), Porto 
Alegre (RS), Brasília (DF), Goiânia (GO), João 
Pessoa (PB), e Rio Verde (GO). 

A região metropolitana de São Paulo concen-
trou a maior parte das doações, com destaque 

Transporte de álcool em gel realizado pela Braspress em 14 de maio de 2020

Gildacio Franco Sarmento, Gerente Regional do Nordeste, ao centro, acompanhou uma 
das entregas em Recife (PE) no período anterior a obrigatoriedade do uso de máscaras 

Entrega na sede da ONG Amigos do Bem em São Paulo (SP) 

A Braspress realizou entregas de doações em Fortaleza (CE) 

Entrega de medicamentos e álcool em gel 
em Ribeirão Preto (SP)

RESPONSABILIDADE SOCIAL
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Braspress transporta
cúpulas acrílicas

Durante o período da primeira onda provo-
cada pelo Coronavírus, a Braspress con-

tribuiu com o movimento CoronaMed, um grupo 
voluntário de 300 profissionais multidisciplinares 
reunidos no combate à COVID-19, para desenvol-
ver e estruturar o projeto, prevendo a realização 
de parcerias com empresas. O início das ações se 
deu em 21 de março de 2020.

Entre 16 de abril e 2 de julho de 2020, a Bras-
press transportou, ao todo, 600 cúpulas acrílicas 
utilizadas em UTIs (Unidades de Terapia Intensi-
va). O equipamento protege médicos, enfermei-
ros e auxiliares durante o período de entubação 
do paciente acometido por COVID-19, de modo 
a reduzir os riscos de novas contaminações entre 
profissionais da linha de frente.

O estado de São Paulo, como epicentro da 
pandemia nos primeiros meses, recebeu grande 

para a cidade de Guarulhos (SP), onde o labora-
tório possui uma grande fábrica. A operação, que 
durou de 5 de abril a 28 de setembro de 2020, 
beneficiou instituições de saúde, clínicas médi-
cas e hospitais, além da população carente. 

A Braspress transportou mais de 100 mil uni-
dades de medicamentos, como Paracetamol e 
Dipirona, e ainda 16 mil embalagens de álcool 
em gel (cada uma com 12 unidades) para uso de 
profissionais de saúde e pessoas em situação de 
vulnerabilidade social cadastradas em programas 
de auxílio durante a pandemia.

Instituições de saúde foram beneficiadas em Fortaleza (CE)

Transporte de doações para o Hospital do Servidor Público Estadual, em São Paulo (SP)
O Gerente Dercivaldo Barros, à direita, representou a 
Companhia em entrega na cidade de Rio Verde (GO)

Marcio Antonio Correa da Silva, Gerente Operacional, à esquerda, acompanhou 
entrega de doação em Campinas (SP)
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parte das entregas, realizadas nas cidades de 
São Paulo, Mauá, Carapicuíba, Itaquaquecetu-
ba, Santo André, São Bernardo do Campo, São 
Caetano do Sul, Osasco, Mogi das Cruzes, Cam-
pinas, Bragança Paulista, Guararema, Jacareí, 
Santa Branca, São José dos Campos, Caçapava 
e Sorocaba. 

Fora do estado de São Paulo, a Braspress 
ainda atendeu às cidades de Campo Bom (RS), 
São Lourenço (MG) e Itajubá (MG). Além das cú-
pulas acrílicas, a Braspress transportou um rolo 
de PVC de 10 quilos doado para a produção de 
face shield, máscara transparente presa à cabeça 
que cobre todo o rosto, utilizada como EPI (Equi-
pamento de Proteção Individual) por profissionais 
da saúde.

Instituição de Manaus (AM) recebe
máscaras transportadas pela Braspress 

Em ação que contou com o apoio da filial 
de Ribeirão Preto (SP), a Braspress 

transportou 5 mil máscaras de acetato face 
shield para um dos estados mais afetados pela 
crise pandêmica: o Amazonas. Em 11 de maio 
de 2020, a Companhia coletou na cidade de 
São Paulo 20 volumes, totalizando 130 quilos 
de doações oferecidas pela empresa Dentsply 
Sirona. A entrega das máscaras aconteceu na 
sede do Instituto Educações de Manaus (AM) 
em 19 de maio de 2020.

Entrega de cúpulas na cidade de Campo Bom (RS) 

Transporte de doação de rolo acrílico para confec-
ção de máscaras face shield, em São Paulo (SP)

Jonatan Santos, Gerente da filial de São José dos 
Campos (SP), ao centro, representou a Companhia 
durante uma entrega

Mais uma entrega em São José dos Campos 
(SP) com a presença do Gerente Jonatan 
Santos 

Registro da coleta em 11 de maio de 2020, 
em São Paulo (SP

RESPONSABILIDADE SOCIAL



BRASPRESS NEWS38

Braspress realiza transporte solidário 
para Amargosa (BA)

A Braspress realizou mais um grande trans-
porte para a cidade de Amargosa, na re-

gião centro-sul do estado da Bahia. Por solicitação 
da Boardriders Inc., a Companhia coletou 137 vo-
lumes de doações em Bragança Paulista (SP), no 
dia 27 de outubro de 2020. Foram entregues 1.515 
quilos de doações de roupas, calçados e acessó-
rios ao Fundo Municipal de Assistência Social de 
Amargosa. A entrega, realizada em 9 de novembro 
de 2020, beneficiou famílias da região.

A Braspress viabilizou o transporte solidário 
de mais de 3 mil kits de higiene pessoal 

distribuídos pelo SEST-SENAT (Serviço Social do 
Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Transporte) de Campo Grande (MS). O mate-
rial foi coletado em São Paulo (SP) no dia 6 de 

abril de 2020 e entregue a instituição, na capital 
sul-mato-grossense, em 9 de abril de 2020. 

Os 3.024 kits de higiene, com álcool em gel e 
sabão, estavam dispostos em 144 volumes, cada 
um com 21 unidades. No total, foram transporta-
dos 574 quilos de doações para Campo Grande. 
O material de higiene pessoal foi distribuído em 
ações do SEST-SENAT nas rodovias do estado 
com o objetivo levar informação ao público e e 
prevenir novos casos da doença. 

A entrega dos donativos aconteceu no período 
anterior ao Decreto n.º 15.456, de 18 de junho de 
2020, que torna obrigatório o uso de máscaras de 
proteção individual no estado de Mato Grosso do 
Sul durante a pandemia. 

Da esquerda para a direita: Herivelto do Carmo Moisés, Diretor do SEST-SENAT; José 
Luiz Rachid, Supervisor do Conselho Regional de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 
do SEST-SENAT; Neurivan Trindade, Gerente da filial de Campo Grande (MS); Henrique 
Velma Robles, Ajudante de Tráfego, e Daiane dos Santos Carvalho, Motorista

Imagem da coleta das doações na cidade de Bragança Paulista, no interior de São 
Paulo, em 27 de outubro de 2020

Ação do SEST-SENAT conta com suporte da
Braspress em Campo Grande (MS)
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Braspress e SETCERGS unidos em apoio ao 
Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul 

Uma ação coordenada entre empresas e 
instituições do sul do Brasil beneficiou 

o Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. A 
Braspress integrou o time colaborativo com uma 
grande ação beneficente, ao transportar 2.300 
cestas básicas em meio à pandemia. Em parceria 
com o SETCERGS (Sindicato das Empresas de 
Transportes de Carga e Logística do Estado do 
Rio Grande do Sul), a Companhia contribuiu com 
a causa em duas ocasiões.

Em 5 de maio de 2020, na primeira ação de 
auxílio, a Braspress transportou 800 cestas bá-
sicas. Em 9 de maio de 2020 o segundo trans-
porte solidário foi realizado, para levar mais 1.500 
cestas básicas. Atuante em campanhas durante o 
ano todo, o Banco de Alimentos do Rio Grande do 
Sul chega a atender a 350 instituições beneficen-
tes no estado. 

Entrega das cestas básicas ao Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul, em 5 de 
maio de 2020

A Braspress transportou 800 cestas básicas no primeiro transporteEquipe Braspress durante entrega do segundo transporte 
de 1.500 cestas básicas, em 9 de maio de 2020

RESPONSABILIDADE SOCIAL
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Braspress transporta 800 cestas básicas 
para grandes projetos sociais

Durante a pandemia, a Braspress contribuiu 
solidariamente com empresas e institui-

ções parceiras para o bem-estar de muitos brasi-
leiros. Em maio de 2020, transportou 800 cestas 
básicas doadas pela Lacoste para a Fundação Gol 
de Letra e para o Instituto Guga Kuerten. Coletados 
em Mauá, na região metropolitana de São Paulo, 
em 27 de abril de 2020, os donativos, somados, 
chegaram a 15 toneladas. 

Das 800 cestas básicas arrecadadas, 400 des-
tinaram-se ao Instituto Guga Kuerten, em Florianó-
polis (SC) e 400 à Fundação Gol de Letra, sendo 
200 em São Paulo (SP) e 200 no Rio de Janeiro 
(RJ). As entregas aconteceram nos dias 4 de maio 
de maio de 2020 na capital paulista, em 12 de maio 
de 2020 na Cidade Maravilhosa e em 13 de maio 
na bela Floripa.

Hospital de Amor de Barretos (SP) recebe 
doação transportada pela Braspress

Os temores de uma crise de abastecimen-
to de insumos para profissionais de saú-

de pairavam já nos primeiros meses da pandemia. 
Por esse motivo, muitos brasileiros se uniram para 
evitar que faltasse material em hospitais por todo 
o País. A pedido da Valdequímica, empresa com 
sede em Cotia (SP), a Braspress transportou 25 
mil máscaras cirúrgicas para o Hospital de Amor de 
Barretos (SP). 

Em 13 de maio de 2020, a Companhia coletou 
20 volumes em Cotia destinados ao hospital, que 
atua no tratamento e na prevenção do câncer. A 
entrega aconteceu com o apoio da filial de São 
José do Rio Preto (SP), cidade próxima a Barre-
tos, em 15 de maio de 2020.

Entrega de cestas básicas em Florianópolis (SC), em 13 de maio de 2020

O Hospital de Amor de Barretos (SP) recebeu as doações de másca-
ras cirúrgicas em 15 de maio de 2020
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Braspress transporta kits de higiene 
para o Lions Clube

O Lions Clube Centro da cidade de Colati-
na (ES) contou com o apoio da Braspress 

no transporte de 45 volumes de produtos usados 
para o combate ao Coronavírus, entre os quais ál-
cool 70%, detergente, sabão, luvas, respiradores 
do tipo PFF (Peça Facial Filtrante) sem válvula e 
máscara tripla de proteção. 

Em 10 de junho de 2020, a filial da Braspress 
de Cachoeiro de Itapemirim (ES) coletou os do-
nativos, que foram entregues em Niterói, região 
metropolitana do Rio de Janeiro, em 17 de junho 
de 2020, e no Lions Clube Centro de Colatina, em 
18 de junho de 2020. 
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Wendel Pertel, Gerente da filial de Colatina (ES), segundo à 
direita, representou a Companhia na entrega das doações

O Gerente Raphael Littieri, da filial do Rio de Janeiro (RJ), ao centro, acompanhou uma 
das entregas em Niterói (RJ) 

RESPONSABILIDADE SOCIAL
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Braspress doa frete e transporta 
mil cestas básicas

A pedido da empresa de calçados e 
acessórios em couro Carmen Steffens, a 

Braspress transportou de maneira solidária mil 
cestas básicas entre os meses de abril e maio de 
2020. Foram mais de 13 toneladas de doações 
coletadas pela filial de Franca (SP), em 22 de maio 
de 2020. Na ocasião da coleta, o Gerente Manoel 
Messias representou a Companhia e registou o 
momento de solidariedade com uma foto. 

A carga foi dividida em 100 cestas básicas 
entregues em Londrina (PR), também com a par-
ticipação de um dos nossos Gerentes, Rogério 
Massoni, em 26 de maio de 2020. A doação de 
250 cestas básicas entregues em São Paulo (SP) 
foi concluída em 27 de maio de 2020. Em Recife 
(PE) e João Pessoa (PB) foram entregues 150 e 
500 cestas básicas, respectivamente, nos dias 9 
e 10 junho de 2020.

Manoel Messias, Gerente da filial de Franca (SP), à direita, participou 
da coleta em 22 de maio de 2020

Rogério Massoni, Gerente da filial de Londrina (PR), à esquerda, registou o mo-
mento da entrega das doações 
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Braspress colabora com ação do 
jornalista Chico da Boleia

O jornalista Chico da Boleia, da mídia espe-
cializada em logística de distribuição, criou 

o projeto Rede Solidária – Chico da Boleia, visando 
ajudar trabalhadores que se mantiveram na linha de 
frente durante a pandemia. Foram mais de 10 mil 
kits de higiene distribuídos por 20 municípios bra-
sileiros que contaram com o auxílio da Braspress. 

Entre os dias 28 de abril e 20 de julho de 
2020, a Braspress transportou kits com álcool em 
gel 70% e sabão em barra para higiene de moto-
ristas e trabalhadores do setor de transportes. A 
Companhia colaborou com transportes entre as 
cidades de Amparo (SP), Jacareí (SP), Ribeirão 

Preto (SP), Rio Claro (SP), São Vicente (SP) e 
Pouso Alegre (MG). 

O Jornalista Chico da Boleia enviou um 
agradecimento à Braspress: “A participação da 
Braspress durante toda a campanha da Rede 
Solidária foi essencial para que pudéssemos concluir 
nossos objetivos iniciais: entregar os kits de higiene 
aos trabalhadores que atuam na linha de frente. 
Foram meses de parceria e suporte, passando por 
várias cidades com um trabalho perfeito de logística. 
Agradeço a todos da Braspress por abraçar esta 
causa e por nos ajudarem a entregar 10 mil itens de 
forma segura e eficaz”.

Ação solidária em Rio Claro (SP) com apoio da Braspress 

O Jornalista Chico da Boleia, ao centro, acompanhou a ação ao lado dos colaboradores da filial de Ribeirão Preto (SP)

RESPONSABILIDADE SOCIAL
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Uma das principais etapas no combate ao 
Coronavírus se concentra na testagem 

da população. Para contribuir com essa comple-
xa fase da mais importante batalha que tivemos 
na área da saúde nos últimos 100 anos, o Labo-
ratório Myralis doou 1.300 testes rápidos de CO-
VID-19 para 16 instituições de saúde na região 
metropolitana de São Paulo e contou a Braspress 
para transportar todos os itens. 

Em 4 de maio de 2020, a Companhia coletou 
as doações com o apoio da filial de Campinas 
(SP), na cidade de Valinhos (SP), e fez a distri-
buição dos testes entre os dias 5 e 11 de maio de 
2020 nas cidades de Santo André (SP), São Ber-
nardo do Campo (SP), São Paulo (SP), Guarulhos 
(SP), Itapecerica da Serra (SP) e Barueri (SP).

Prefeitura de Uruguaiana (RS) recebe
doação transportada pela Braspress

A corrente que mobilizou empresas e ins-
tituições ganhou força por todo o Brasil 

durante a pandemia. No sul do País, a empresa 
Grendene doou mais de 4 mil máscaras de pro-
teção, transportadas de maneira solidária pela 
Braspress com o apoio e duas filiais do estado. 

A operação de transporte aconteceu no gé-
lido mês de junho, com a coleta de quatro volu-
mes no Complexo Porto Seco de Porto Alegre 
(RS), em 25 de junho de 2020, com destino a 
Uruguaiana (RS), cidade que faz fronteira com 
a Argentina. Direcionada à prefeitura do municí-
pio, a entrega ocorreu em 28 de junho de 2020.

A Braspress transportou 1.300 testes de COVID-19 de maneira solidária

Entrega de 4 mil máscaras, em 28 de junho de 2020 na cidade de Uruguaiana (RS) 

Testes de COVID-19 são transportados
pela Braspress 
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Braspress transporta 500 cestas básicas
para Juazeiro do Norte (CE)

Em um período de tamanha turbulência e 
incertezas, instituições religiosas se mobi-

lizaram em prol de trabalhos sociais. É o caso da 
igreja Assembleia de Deus do Rio de Janeiro (RJ), 
que doou 500 cestas básicas aos mais necessita-
dos no nordeste brasileiro. A Braspress transpor-
tou as doações da capital fluminense até Juazeiro 
do Norte (CE) em apoio ao projeto “Onde Está 
seu Coração?”, da Igreja Assembleia de Deus, 
com coleta das doações em 23 de junho de 2020. 
As famílias beneficiadas pelo projeto começaram 
a receber as cestas básicas no dia 1.º de julho de 
2020.

Braspress apoia entidades assistenciais
 de Uberaba (MG)

Campanhas sociais já tradicionais do ca-
lendário foram mantidas mesmo em 

meio à crise pandêmica, como um bom sinal de 
que a solidariedade se multiplicou no período. A 
Campanha de Auxílio às Entidades Assistenciais 
de Uberaba (MG), organizada pela família Mus-
zkat de São Paulo (SP), na pessoa do Sr. Renato 
Muszkat, doou 400 cobertores para quatro gran-
des instituições da cidade do Triângulo Mineiro. A 
Braspress apoiou a campanha em mais um ano, 
realizando o transporte das doações de São Pau-
lo para Uberaba. 

O projeto, que existe há mais de 40 anos, be-
neficiou famílias atendidas pelo Lar de Caridade 
do Hospital do Fogo Selvagem; Casa de Auxílio 
do Centro Espírita Aurélio Agostinho; Casa de Au-
xílio e Hospital do Centro Espírita Pedro e Paulo, 
e Casa Espírita Fraterna Francisco de Assis. 

A Braspress coletou os 400 cobertores em 
São Paulo no dia 18 de junho de 2020 e entregou 
às entidades assistenciais a partir de 25 de junho 
de 2020. Luiz Alberto Abreu, Gerente da filial de 
Uberaba, acompanhou a entrega dos cobertores 
na ocasião.

Luiz Alberto Abreu, Gerente da filial de Uberaba (MG), e Maria Abadia Vieira 
Cruz, presidente interina do Lar de Caridade 

A coleta das doações aconteceu no dia 23 de junho de 2020, no Rio de Janeiro (RJ)
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Braspress realiza transporte para 
Associação Rapunzel Solidária

Em mais uma ação em apoio à Associação 
Rapunzel Solidária, a Braspress transpor-

tou doações de perucas e cabelos naturais de 
São Paulo (SP) para Mogi das Cruzes (SP) e o 
Rio de Janeiro (RJ). Com sede na capital paulista 
e dirigida por Elizabeth Lomaski, a instituição re-
cebe doações de cabelos naturais para a confec-
ção de perucas, posteriormente doadas a jovens 
e adultos em tratamento contra o câncer. 

As doações foram coletadas em São Paulo 
no dia 21 de julho de 2020 e entregues em 22 
de julho em Mogi das Cruzes e 28 de julho de 
2020 no Rio de Janeiro. Raphael Littieri, Gerente 
da filial do Rio de Janeiro, esteve presente na 
ocasião da entrega. Essa não foi a primeira vez 
que a Braspress realizou transportes para a 
Associação Rapunzel Solidária. Desde 2018, a 
Companhia leva alegria, confiança e autoestima 
aos beneficiados do projeto por todo o País. 

Raphael Littieri, Gerente da filial do Rio de Janeiro (RJ), acompanhou a realização da 
entrega das doações na capital fluminense

Entrega em 22 de julho em Mogi das Cruzes (SP) 

Coleta realizada na Associação Rapunzel Solidária, em 21 de julho, na cidade 
de São Paulo (SP)

Equipe da filial do Rio de Janeiro (RJ) colaborou com a 
ação solidária 
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Braspress apoia o projeto
Estuda Comigo

A Braspress transportou livros e apostilas 
para o projeto Estuda Comigo, coordena-

do por alunos da UNICAMP (Universidade Estadu-
al de Campinas – SP). Em 21 de julho de 2020, a 
Companhia coletou em São Paulo (SP) seis volu-
mes, destinando um para a cidade de Teófilo Otoni 
(MG), dois para Brasília (DF) e três para Salvador 
(BA) entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro 
de 2020.

Edilene Ribeiro, Gerente da filial de Brasília, 
acompanhou a entrega das doações às alunas 
beneficiadas pelo projeto em 3 de setembro. O 
Projeto Estuda Comigo é uma recente iniciativa 
com o objetivo de auxiliar alunos carentes a in-
gressar nas maiores universidades do País. 

Edilene Ribeiro, Gerente da filial de Brasília (DF), segunda à esquerda, acompanhou 
a entrega na capital federal 

Imagem da coleta das 
doações em 21 de 
julho de 2020, em São 
Paulo (SP)
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A Braspress transportou 41 volumes 
de material hospitalar em apoio ao 

Hospital do Câncer de Rio Verde (GO). Os 
itens foram coletados em Diadema (SP) 
em 24 de junho de 2020, totalizando 700 
quilos de material fundamental para a ati-
vidade da instituição de saúde. A entrega 
contou com a participação de Dercivaldo 
da Silva Barros, Gerente da filial de Rio 
Verde, que acompanhou o processo e re-
presentou a Companhia em 5 de julho de 
2020.

Dercivaldo da Silva Barros, Gerente da filial de Rio Verde (GO), à direita, e Diego 
Henrique, do Departamento de Compras do Hospital do Câncer, em 5 de julho de 2020

Braspress transporta material hospitalar 
para Rio Verde (GO)



BRASPRESS NEWS 49

Braspress transporta cestas básicas para
o projeto Cidade Solidária

A Braspress transportou 352 mil cestas bási-
cas em apoio ao projeto Cidade Solidária, 

ação de voluntariado de São Paulo (SP) contra 
o Coronavírus. Mais de 20 instituições privadas, 
de diversos setores da economia, se uniram em 
doações ao projeto, que distribuiu também kits de 
higiene e EPIs (Equipamentos de Proteção Indivi-
dual) a profissionais de saúde do município. 

No início de 2021, o projeto solidário alcançou 
a marca de 2,3 milhões de cestas básicas e 1,1 
milhão de kits de higiene entregues à população 
carente da maior cidade do País. A sede da Cruz 
Vermelha em São Paulo foi o ponto de partida 
para a distribuição dos donativos. A Braspress 
manteve veículos dedicados exclusivamente a 
essa operação entre maio e setembro de 2020.

Colaboradores da Braspress realizaram entregas em várias partes da cidade de São Paulo (SP) 

As cestas básicas atenderam a população carente da maior cidade do País 

Ação contou com a apoio da Braspress e da Cruz Vermelha 
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Braspress transporta 12 mil pares
de sapatos para a ONG Amigos do Bem

Braspress e Carmen Steffens, empresa do 
setor calçadista, firmaram uma nova parce-

ria no final de 2020 em prol da ONG (Organização 
Não Governamental) Amigos Bem e seus projetos 
sociais no sertão nordestino. A Companhia trans-
portou 705 volumes com 12 mil pares de sapatos 
da marca, reconhecida internacionalmente por suas 
coleções. 

As doações foram coletadas na cidade de Franca 
(SP) sob a supervisão do Gerente Manoel Messias 
em 2 de dezembro de 2020. Com o apoio da filial de 
Caruaru (PE), a Braspress transportou 5 toneladas 
de doações para a cidade de Buíque (PE), na região 
do Vale do Catimbau. A entrega aconteceu em 14 de 
dezembro de 2020, e a distribuição dos 12 mil pares 
foi realizada pela equipe da Amigos do Bem.

Coleta das doações 
de pares de sapato 
no dia 2 de dezem-
bro de 2020 com a 
presença do Gerente 
Manoel Messias, da 
filial de Franca (SP)
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Braspress doa TV para instituição
 de Guaramirim (SC) 

A Braspress doou uma TV de LED 32 po-
legadas à Rede Feminina de Combate 

ao Câncer de Guaramirim (SC). Com o início da 
pandemia provocada pelo Coronavírus, a insti-
tuição ficou impossibilitada de realizar eventos, 
sua maior fonte de arrecadação. Visando manter 
o apoio a pessoas com câncer na cidade catari-
nense, a rede promoveu uma rifa para angariar 
fundos em plena crise pandêmica. 

A Braspress, por intermédio da filial de Jara-
guá do Sul (SC), foi procurada por Sonia Maria 
Martins Gumy, presidente da Rede Feminina de 
Combate ao Câncer de Guaramirim. Atendendo 
ao pedido, a Companhia enviou a doação em 28 
de julho de 2020. Alfredo Machado, então Gerente 
da filial de Jaraguá do Sul e atual Gerente da fi-
lial de Joinville (SC), representou a Companhia na 
entrega da TV, em 4 de agosto de 2020. 

Lar de Caridade de Uberaba (MG) recebe 
doações por meio da Braspress

Por mais um ano, a Braspress realizou o 
transporte solidário de doações para a 

campanha de Natal do Lar de Caridade do Hos-
pital do Fogo Selvagem de Uberaba (MG). Volun-
tários de São Paulo (SP), coordenados pelo Sr. 
Marcelo Bizzi, arrecadaram doações às famílias 
atendidas pela instituição, que atua há incansá-
veis 64 anos em prol de causas sociais. 

Em 3 de dezembro de 2020, na cidade de Jan-
dira (SP), a Braspress coletou cestas básicas, latas 
de leite para dietas especiais, sacolinhas de Na-
tal com roupas e brinquedos, roupas semiusadas 
e enxovais (roupas de cama e toalhas). A entrega 
dos donativos no Lar de Caridade, realizada em 15 
de dezembro de 2020, teve a supervisão de Luiz 
Alberto Abreu, Gerente da filial de Uberaba, e Dona 
Maria Abadia, presidente interina da instituição.

BRASPRESS NEWS 51

O Gerente Alfredo Machado, representou a Companhia na entrega da doação 

Em mais uma ação em solidariedade ao Lar de Caridade, Luiz Alberto Abreu, Gerente da 
filial de Uberaba (MG), foi recebido por Maria Abadia Vieira Cruz, presidente interina 
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Braspress doa 70 cestas básicas para a 
comunidade Pequena Juriti

Por mais um ano consecutivo, a Braspress 
prestou seu apoio ao projeto assistencial 

desenvolvido na comunidade Pequena Juriti, na 
região do Parque Analândia, em São João de Me-
riti (RJ). Em 2020, a Companhia doou e transpor-
tou 70 cestas básicas em favor das famílias aten-
didas por Nana Waynd e sua equipe. 

Em anos passados, a comunidade Pequena 
Juriti realizou festas de confraternização para dis-
tribuir as cestas básicas. Em 2020, devido à pan-
demia, não houve festa, mas as demonstrações 
de solidariedade se mantiveram com ações como 
essa, realizada pela Braspress. 

As doações foram compradas e coletadas em 

Tania Regina Porto de Moura, Administradora-Financeira da fi-
lial do Rio de Janeiro (RJ) acompanhou a entrega das doações 

A doação foi entregue em 29 de dezembro de 2020 e foi viabilizada por Urubatan 
Helou, Diretor Presidente 

São Paulo (SP) no dia 18 de dezembro de 2020. 
A filial do Rio de Janeiro (RJ) deu todo o suporte 
para concretizar a entrega, agendada de acordo 
com as possibilidades da equipe de receber as 
cestas básicas. Concluída em 29 de dezembro 
de 2020, a entrega contou com a participação de 
Tânia Porto, Administradora Financeira da filial do 
Rio de Janeiro. 

Nana Waynd, idealizadora dos projetos sociais 
na comunidade Pequena Juriti, enviou seu agrade-
cimento à Braspress por meio de um certificado: “A 
Braspress fez feliz o fim de ano de muitas famílias 
com a doação. Nossos parabéns por essa nobre ati-
tude e nossos agradecimentos pela boa vontade”. 
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Braspress doa totens
de álcool em gel

Pensando no cuidado e no bem-estar de 
seus colaboradores em meio à pandemia, 

a Braspress doou totens de álcool em gel para 
prevenção da COVID-19. Já prevista no Protocolo 
Sanitário Braspress, redigido em março de 2020, 
a medida foi viabilizada por Urubatan Helou, Di-
retor Presidente. Entre os meses de abril e maio 
de 2020, no total 25 totens foram distribuídos aos 
clientes nos quais a Braspress mantém docas 
avançadas. Confira as fotos das entregas!

Totem doado para doca de Belo Horizonte

Colaboradores registraram a chegada em Curitiba (PR) Mivaldo Menezes, Gerente da filial de Florianópolis (SC), na entrega do totem 

Entrega do totem na doca avançada de Araraquara (SP)
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Entrega do totem na cidade de Ponta Grossa (PR)

Totem em utilização em São José dos Campos (SP)

Totem na doca avançada de Pouso Alegre (MG)

Entrega do totem na doca de Vitória (ES)
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Colaboradores recebem o totem na doca avançada de São Paulo (SP)

A entrega do totem mobilizou os colaboradores da capital paulista

RESPONSABILIDADE SOCIAL
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Mesmo em meio ao turbulento e desafiador ano de 2020, a 
Braspress não parou de investir em melhorias no atendi-

mento e oferta de serviços. Umas das notáveis ações da Companhia 
neste período foi a inauguração da nova unidade no Terminal Fernão 
Dias, em São Paulo (SP), dedicada exclusivamente ao atendimento 
dos clientes FOB. As operações no novo espaço começaram em 18 
de junho de 2020.

Como a categoria de frete FOB vem ganhando força e se tornan-
do cada vez mais robusta, teve sua estrutura ampliada para aperfei-
çoar a experiência dos clientes da maior área urbana do País.

Urubatan Helou, Diretor Presidente, falou sobre o histórico do 
segmento FOB na Companhia e os detalhes sobre a nova unidade 
do Terminal Fernão Dias: “Na ocasião do início das operações na 
Braspress, em 1977, o FOB representava cerca de 95% do nosso 
faturamento.

Com a ampliação das áreas e o aumento da capilaridade, o CIF 
foi crescendo de importância. Dada a facilidade nas vendas e o ta-
manho dos clientes que íamos conquistando, o volume de FOB foi 
diminuindo percentualmente, a ponto de hoje representar cerca de 
26,26% da receita, com um faturamento da ordem de mais de R$ 
236 milhões.

Do ponto de vista de receita apenas do FOB, gera-se um fatura-

mento maior em relação à maioria das transportadoras brasileiras, 
de modo a contribuir com o abastecimento do varejo brasileiro, já 
que o FOB se constitui, basicamente, de pequenas empresas va-
rejistas distribuídas em milhares de clientes Braspress em todo o 
território nacional”, contou.

A estrutura operacional da unidade, notadamente uma das me-
lhores e mais organizadas do todo o complexo do Terminal Fernão 
Dias, oferece todos os diferenciais já vistos nos hubs da Braspress 
distribuídos por todo o Brasil.

Sob esse aspecto, o Diretor Presidente falou: “Para dar mais es-
trutura aos clientes FOB, acabamos de inaugurar aqui, no Terminal 
Fernão Dias, em São Paulo, a nossa unidade operacional voltada 
exclusivamente ao segmento. A estrutura tem 1.200m² de platafor-
mas crossdoking, 16 docas de embarque/desembarque, com com-
pleto sistema de aferição de peso e cubagem, bem como dois con-
juntos de carretas permanentemente dedicadas às transferências 
para o hub Planeta Azul.

Neste terminal vamos disponibilizar ainda uma cantina aos 
entregadores que aqui vêm trazer as mercadorias destinadas aos 
nossos clientes FOB da Braspress, ganhando sede própria com a 
melhor estrutura do País não apenas predial e tecnológica, mas tam-
bém humana”, finalizou. 

Nova estrutura dedicada exclusivamente aos clientes FOB conta 
com 1.200 m² no Terminal Fernão Dias 

Braspress inaugura nova unidade 
no Terminal Fernão Dias
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Braspress comemora 43 anos 
em evento virtual

A palavra e o conceito de inovação são premissas básicas na 
Braspress. Desde 1977, quando a Companhia iniciou suas 

operações, a Diretoria sempre absorveu e implantou novas tecnolo-
gias para melhorar a comunicação e os processos operacionais. Ao 
completar 43 anos marcados por grandes avanços, a Braspress rea-
lizou, em meio à crise pandêmica, um evento virtual para comemorar 
mais um intenso e bem-sucedido ano de atividades.

Na data de 1.º de julho de 2020, Urubatan Helou, Diretor Presi-
dente, e seus pares na gestão da Braspress – Milton Petri, Diretor 
Vice-Presidente; Giuseppe Coimbra, Diretor Administrativo-Finan-
ceiro; Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações; Giuseppe Lumare 
Júnior, Diretor Comercial; Tayguara Helou, Diretor de Desenvolvi-
mento e Novos Negócios; Juliana Petri, Gerente Nacional de Auto-
mação, e Urubatan Helou Junior, Controller de Frota, encabeçaram 
a lista de convidados. 

Seguindo a medida prevista nos protocolos sanitários de dis-
tanciamento social, os demais convidados participaram do evento 
de maneira remota através do Google Meet, aplicativo do pacote 
corporativo G Suite, adquirido pela Braspress em agosto de 2019, 
já antecipando todas as tendências de comunicação do período de 
pandemia, a partir de março de 2020. 

O emocionante momento foi dividido com 186 profissionais con-
vidados: além da Diretoria, todos os Gerentes – de filiais, comer-
ciais, operacionais, de frota, de setores da Matriz e dos Departamen-
tos Jurídico, de Marketing e de Comunicação. 

A fala do Diretor Presidente abrangeu a história da Companhia 
e apontou direções para o futuro. “Em 1.º de julho de 1977, a 
Braspress começou a partir de uma iniciativa muito humilde em um 
pequeno galpão no bairro da Vila Guilherme, em São Paulo (SP).

As pessoas nos olham hoje e imaginam que a Braspress já nas-

ceu assim. Em 1977, eu e o Petri (Diretor Vice-Presidente) fundamos 
a Braspress com uma Kombi, um caminhãozinho F350 e duas linhas 
telefônicas. Conquistamos tudo isso com muita luta, com muito tra-
balho, com muito sangue, com muito suor e com muita resignação. 

Foi um processo de abdicação desde o início. Para se ter algu-
ma coisa na vida, é preciso abdicar de outra. Muitas pessoas fala-
ram mal e jogaram pedras. Na rua São Quirino, onde a Braspress 
começou, em um barzinho na esquina as pessoas apostavam quan-
do a Braspress iria quebrar.

Passamos por diferentes planos econômicos e governos, en-
frentamos percalços e crises, mas sempre escolhemos trabalhar 
diante de cada adversidade. Hoje nós estamos emocionados. São 
43 anos transformando a vida das pessoas, melhorando a logística 
do País, gerando empregos e tributos. 

Seguiremos adiante investindo constantemente em nossas 
operações, prezando pela inovação nos processos e pela qualidade 
nos serviços. Iremos superar a crise pandêmica como fizemos 
com todas as outras: com muita fé e trabalho. Portanto, parabéns 
para todos nós! A todos vocês, meus parabéns! Obrigado e viva a 
Braspress!”, felicitou Urubatan Helou.

Da esquerda para a direita: Giuseppe Coimbra, Diretor Administrativo-Fi-
nanceiro;Giuseppe Lumare Júnior, Diretor Comercial; Urubatan Helou, 
Diretor Presidente, e Milton Domingues Petri, Diretor Vice-Presidente

Urubatan Helou e Milton Petri celebraram o aniversário da 
Braspress, em 1º de julho de 2020

1977 - 2020
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Braspress é 
Top do Transporte

Certificado do prêmio realizado pelas revistas Logweb e Frota&Cia

Pela quinta vez consecutiva, a Braspress recebeu o prêmio 
Top do Transporte, oferecido pelas revistas Frota&Cia e Lo-

gweb. Em evento virtual transmitido pelo YouTube, as publicações 
divulgaram os vencedores em 20 diferentes categorias, coroando 
os melhores transportadores de cargas de todo o País. O resultado 
de uma grande pesquisa com embarcadores de cargas foi divulgado 
na décima quarta edição da maior e mais concorrida premiação do 
setor, em 26 de novembro de 2020.

Além da certificação mais cobiçada da premiação, a de Prefe-
rência Nacional, a Braspress recebeu os prêmios de melhor trans-
portadora nas categorias Comércio Eletrônico e Rodoaéreo. Re-
presentando a Companhia na premiação, Giuseppe Lumare Júnior, 
Diretor Comercial da Braspress, e Jacinto Júnior, Superintendente 
da Aeropress, divisão Rodoaérea.

Encerrando a premiação com grande êxito, a Braspress foi 

anunciada como vencedora da categoria Preferência Nacional. Uru-
batan Helou, Diretor Presidente, agradeceu a organização do even-
to e expressou seus sentimentos: “Este prêmio tem um significado 
muito especial, porque não é simplesmente fruto da escolha de uma 
comissão; este prêmio não é fruto da escolha de uma única entidade 
ou de uma única pessoa, mas de uma pesquisa de mercado, da 
opinião, dos clientes, dos embarcadores. Isso coloca todos os indi-
cados como vitoriosos”. 

O Diretor Presidente finalizou dizendo: “Isso coroa o nosso tra-
balho de 43 anos na busca incessante da melhoria da nossa Com-
panhia. Somos uma empresa de pessoas, e quero estender este 
prêmio e aos nossos 9 mil colaboradores e homenagear cada um 
deles, que durante este ano trocaram beijos e abraços por luvas e 
máscaras, abasteceram o comércio e levaram esperança às pesso-
as. Muito obrigado!”, declarou Urubatan Helou. 
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Braspress anuncia construção de
novo hub em Uberlândia (MG)

NEWSPRESS

A Braspress anunciou a construção de seu novo hub logísti-
co em uma live que aconteceu na Prefeitura de Uberlândia 

(MG) em 16 de setembro de 2020. O evento virtual contou com as 
presenças de Odelmo Leão, Prefeito de Uberlândia; Paulo Sérgio, 
Vice-Prefeito; Rafael Porto, ex-Secretário de Desenvolvimento Eco-
nômico, Antônio Carrijo, Vereador. 

Além dos representantes da Prefeitura de Uberlândia, a live con-
tou com a participação da comitiva da Braspress, representada por 
Urubatan Helou, Diretor Presidente; Dra. Maria Luiza, Gerente Na-
cional Jurídica; Carla Gomes, Gerente Regional do Triângulo Minei-
ro, e Clayton Charantola, Gerente Nacional de Manutenção Predial. 

Urubatan Helou, Diretor Presidente, externou seus sentimentos 
em estar de volta à terra natal trazendo investimentos e geração de 
empregos. “Que alegria a minha cidade está me proporcionando. 
Depois de 50 anos que saí de Uberlândia, pela segunda vez venho 

à minha cidade anunciar um bom investimento. Recordo que estive 
aqui para anunciar a ligação aérea de Uberlândia com todo o estado 
de Minas Gerais através da Air Minas. Agora, volto para anunciar a 
construção do nosso hub logístico aqui, para atender a todo o Tri-
ângulo Mineiro através das nossas filiais de Uberlândia, Uberaba e 
Patos de Minas”, falou o Diretor Presidente. 

Ele prosseguiu apresentando os números que envolvem o projeto 
e beneficiam tanto a operação da Braspress como a própria cidade 
de Uberlândia: “Vamos erigir o novo hub às margens da BR-050, no 
bairro Minas Gerais, com área total de 39.000m² e 20.000m² de área 
construída. A Braspress vai investir R$ 30 milhões entre a compra do 
terreno (já realizada), a construção predial e a dotação tecnológica do 
hub. Vamos empregar mais de 350 pessoas, sobretudo profissionais 
de tecnologia, pois a Braspress se caracteriza como uma empresa de 
transportes com foco em tecnologia”, finalizou Urubatan Helou. 

Projeto virtual das futuras instalações da filial de Uberlândia (MG) 
às margens da BR-050

Assista ao vídeo sobre 
os investimentos na 

cidade de Uberlândia
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Live marca o início de um novo 
momento nas operações da Braspress

Em 2020, a Braspress fechou uma parceria com a Agile 
Process, empresa catarinense do ramo de tecnologia 

que oferece soluções para otimizar os serviços de transporte e 
logística. O kickoff deste novo momento marcado por muitas ex-
pectativas positivas aconteceu em 19 de agosto de 2020 durante 
uma live transmitida pelo YouTube.

A apresentação da live foi conduzida por Urubatan Helou, Di-
retor Presidente; Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações; Evi-
lásio Garcia, CEO da AgileProcess, e Isaias Rodrigues, Gerente 
de Comunicação. Na lista de convidados estavam Gerentes de 
filiais, Encarregados Operacionais, Gerentes de setores da Ma-
triz e todo o Departamento de TI (Tecnologia da Informação).

O evento virtual foi aberto pelo Diretor Presidente, que deu 
as boas-vindas ao público, falou sobre os pilares de desenvol-
vimento da Companhia e investimentos em meio à pandemia: 
“Os pilares do nosso negócio, seguramente, são infraestrutura, 
comprometimento da nossa gente e tecnologia. 

As nossas expectativas são de entregas ainda mais confiá-
veis. Sempre fizemos entregas, mas vamos tornar esse proces-
so ainda mais seguro e confiável. Esta nova parceria vai ampliar 
a nossa plataforma digital. Trata-se de um grande salto, uma 
transformação. Vamos diminuir o manuseio das mercadorias 
que transportamos para aumentar os cliques. Temos que dar um 
clique para fazer o transporte perfeito. 

A pandemia acelerou esse processo de transformação, pois 
alcançamos o e-commerce e descobrimos que a Braspress era 
fonte de desejo, e não vamos quebrar a expectativa dos nossos 
clientes; vamos investir e trazer parceiros para ampliar nossa 
plataforma digital”, declarou Urubatan Helou. 

Em seguida, Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações, co-
mentou os avanços operacionais com a nova parceria: “Hoje é 
um dia muito especial. Vamos falar de tecnologia, vamos falar das 
nossas expectativas e vamos dividir isso com cada braspresiano. 

Com essa transformação, temos a oportunidade de operar-
mos plataformas mais inteligentes, além de otimizar tempo e 
recursos, aumentando a produtividade. Estamos agregando va-
lor ao nosso modelo de desenvolvimento tecnológico”, explicou. 

Evilásio Garcia, CEO da AgileProcess, empresa com foco 
em gestão de entregas, separação, otimização, controle de fro-
ta e roteirização, falou com entusiasmo sobre a nova parceria: 
“Somos uma startup focada, desde 2016, em fornecer soluções 
tecnológicas para a logística de distribuição. 

Há seis anos já sonhávamos em trabalhar com a Braspress. 
Então, agora um sonho se realiza. Para nós, a Braspress é mais 
do que uma cliente; é um marco para a AgileProcess chegar à 
condição de referência de mercado. Temos grandes expectati-
vas em dar suporte à Braspress nessa transformação”, finalizou 
o CEO da AgileProcess. 

Live no YouTube marcou um novo momento para as 
comunicações na Companhia



BRASPRESS NEWS 61

Braspress recebe prêmio 
do laboratório Aché

A Braspress recebeu o prêmio Parcerias para a Excelência, 
conferido pelo laboratório farmacêutico Aché, que certifica 

anualmente fornecedores e prestadores de serviços. A Braspress ven-
ceu na categoria Excelência em Logística de Distribuição, em evento 
on-line realizado somente para convidados no dia 11 de dezembro de 
2020. É a segunda vez que a Braspress é certificada na premiação do 
laboratório Aché, um dos maiores e mais importantes do País. 

Em 2018, a Companhia também venceu o prêmio quando essa 
categoria chamava-se Excelência para o Transporte e Logística. Em 
cerimônia presencial realizada em 22 de novembro daquele ano, a 
Braspress foi representada por Giuseppe Lumare Júnior, Diretor Co-
mercial, e ainda contou com um vídeo de Urubatan Helou, Diretor 
Presidente falando sobre investimentos em tecnologia e gerencia-
mento de riscos para um serviço de excelência. 

Braspress cresce nos principais 
rankings do País 

O desempenho da Braspress nos rankings das principais pu-
blicações do País cresceu mesmo diante da crise vivida 

em 2020. O posicionamento da Companhia em manter constantes 
investimentos nas áreas operacional e de tecnologia, impulsionado 
pela crescente participação da Braspress no mercado B2C (Busi-
ness to Consumer, na sigla em inglês), elevou os números da Or-
ganização nos anuários Valor1000, do jornal Valor Econômico; Es-
pecial 1000 Maiores Empresas do Brasil, da revista IstoÉ Dinheiro; 
Maiores&Melhores do Transporte, da Editora OTM, e Estadão Em-
presas Mais, do jornal O Estado de S. Paulo. 

A divulgação do resultado da IstoÉ Dinheiro aconteceu em 6 de 
outubro de 2020. O salto no ranking foi de impressionantes 108 po-
sições: da 606.ª em 2019 para a 498.ª em 2020. 

No ranking do anuário do Valor Econômico, a Braspress subiu 
30 posições, passando da 581.ª em 2019 para a 551.ª em 2020. A 
divulgação do resultado aconteceu em 30 de outubro de 2020. 

A Editora OTM preparou um evento em São Paulo (seguindo 
todos os protocolos de segurança sanitária) para divulgar os resulta-
dos do anuário Maiores&Melhores do Transporte, em 24 de novem-
bro de 2020. A Braspress alcançou o 2.º lugar em performance geral 
na categoria Rodoviário de Carga. 

O jornal O Estado de S. Paulo lança todos os anos o seu ranking 
com as 1.500 maiores empresas do País. Em 2020, a divulgação 
aconteceu em uma live no dia 10 de dezembro, transmitida no Fa-
cebook e no YouTube. O desempenho da Braspress subiu 64 posi-
ções: da 565.ª para a 501.ª. 

Certificação enviada à Braspress, em 11 de dezembro de 2020

NEWSPRESS
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Braspress recebe prêmio 
da revista Época Negócios

A Braspress recebeu o prêmio Época Negócios 360º pela 
quarta vez na categoria Transportes. O resultado do de-

sempenho no anuário foi divulgado em 21 de setembro de 2020 com 
o lançamento da revista e também em uma série de lives transmiti-
das pelo YouTube no período de 21 de setembro a 2 de outubro de 
2020. 

A Companhia chegou a vencer o prêmio por três anos consecu-
tivos, mas ficou de fora em 2019. Segundo Urubatan Helou, Diretor 
Presidente, a ausência da Braspress no topo da categoria motivou a 
Companhia a trabalhar para retornar ao concorrido anuário. 

Em entrevista à publicação, ele declarou: “Fizemos uma profun-
da reengenharia. Ampliamos o banco de dados, aperfeiçoamos a 
automação, treinamos e capacitamos profissionais de inovação e 
fortalecemos a plataforma digital”. 

O prêmio Época Negócios 360º é oferecido às empresas com 
melhor desempenho em seis grandes categorias: Desempenho 
Financeiro, Governança Corporativa, Sustentabilidade, Inovação, 
Pessoas e Visão de Futuro. A Braspress figurou como grande des-
taque da categoria Sustentabilidade, conquistando o primeiro lugar 
entre as transportadoras participantes. 

Vereador Ticiano Americano 
visita o Planeta Azul

O Vereador Ticiano Americano (Partido Cidadania), do 
município de Guarulhos (SP), visitou o megacom-

plexo Planeta Azul em 18 de setembro de 2020. Empresário 
do setor de transportes, ele exerceu cargos públicos na área, 
como, por exemplo, quando foi Secretário Adjunto de Trânsito e 
Transporte do Ciretran (Circunscrição Regional de Trânsito) de 
Guarulhos. Atualmente, integra a Comissão de Trânsito e Trans-
porte da Câmara Municipal. 

Na ocasião, Ticiano Americano estava acompanhado do ex-
-Vereador Eduardo Rodrigues Pereira da Silva, mais conhecido 
como Dudu de Cumbica, por sua forte atuação política e social 
na região, uma das mais importantes da cidade. Juntos, tiveram 
a oportunidade de conhecer um pouco mais do Planeta Azul e 
de interagir com os colaboradores do hub.

Da esquerda para a direita: Ticiano Americano, Vereador do município de 
Guarulhos (SP); Urubatan Helou, Diretor Presidente; Eduardo Rodrigues 
Pereira da Silva, o Dudu de Cumbica, ex-Vereador, e Milton Petri, Diretor 
Vice-Presidente 
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Braspress está entre as maiores empresas do 
Espírito Santo segundo o anuário IEL 200

Braspress recebe ação do SEST-SENAT 
no Planeta Azul

Para a Semana Nacional do Trânsito, de 18 a 25 de 
setembro de 2020, a Braspress recebeu uma equi-

pe do SEST-SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Transporte) no megacomplexo 
Planeta Azul, em Guarulhos (SP).

A ação aconteceu nos dias 8, 9 e 10 de setembro de 2020, 

A Braspress mostrou uma excelente performance também 
em rankings regionais, como o IEL 200 Maiores e Melhores 

do Espírito Santo. O importante anuário, divulgado pelo IEL (Instituto 
Euvaldo Lodi) traz a análise contábil de empresas do setor industrial, 
serviços e de agronegócio. Na edição de 2020, a Braspress ficou no 
106.º lugar entre as 200 maiores e melhores empresas em atuação 
no estado. A organização promoveu uma live transmitida pelo You-
Tube para revelar os resultados, em 10 de dezembro de 2020.

com a entrega de brindes – e estrito respeito a todos os critérios 
de segurança para proteção da equipe e dos colaboradores. Além 
da camiseta que marcou a campanha, distribuída a todos que pas-
saram pela unidade móvel, os agentes do SEST-SENAT puderam 
informar sobre a realização de cursos on-line disponíveis nas unida-
des da organização. 

Colaboradores receberam brindes e informações sobre o SEST-SENAT

NEWSPRESS
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Braspress recebe o
prêmio Top 100

Braspress promove a 
Semana da Qualidade

Pelo segundo ano consecutivo, a Braspress recebeu o prêmio 
Top 100 da cidade de Uberlândia (MG), terra natal de Uru-

batan Helou, Diretor Presidente da Braspress. Já com forte presença 
na cidade, a Companhia que em breve contará com sede própria 
dotada da mais alta tecnologia, venceu o prêmio na categoria Enco-
mendas Expressas. 

Devido à pandemia, foi cancelada a tradicional cerimônia de 
entrega do prêmio, que movimenta empresários, personalidades e 

autoridades, mas a divulgação aconteceu por uma publicação 
especial lançada em 1.º de dezembro de 2020.

O prêmio Top 100 é oferecido às melhores empresas e 
profissionais de Uberlândia por meio da ACIUB (Associação 
Comercial e Industrial de Uberlândia); da APP (Associação dos 
Profissionais de Propaganda); da CDL (Câmara dos Dirigentes 
Lojistas) Uberlândia; da FIEMG (Federação das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais) – Regional Vale do Paranaíba; da OAB 
(Ordem dos Advogados do Brasil) – 13.ª Subseção; do Sindica-
to Rural de Uberlândia e da Sociedade Médica de Uberlândia.

De maneira segura e amparada por todos os protocolos sa-
nitários, a organização do prêmio entregou o troféu para Carla 
Gomes, Gerente Regional do Triângulo Mineiro, que represen-
tou a Companhia na impossibilidade de entrega ao Diretor Pre-
sidente, Urubatan Helou, por questões de prevenção e segu-
rança sanitária.

Mesmo vivendo um ano atípico da nossa história, a Bras-
press não deixou de executar ações de reflexão e cons-

cientização dos seus colaboradores em 2020. Utilizando recursos 
on-line, distribuição de material impresso e transmissão nas TVs 
corporativas do Planeta Azul, em Guarulhos (SP), a Companhia 
promoveu a Semana da Qualidade de 9 a 13 de novembro de 2020. 

O Dia Mundial da Qualidade, instituído pela ONU (Organização 

OS 10 PASSOS PARA

ELES SÃO FEITOS POR 
CADA UM DE NÓS

QUALIDADE
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CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DOS
CLIENTES. 

CONFORMIDADE

AS NECESSIDADES ESTABELECIDAS JUNTO
AO CLIENTE. 

ATENDER

1º PASSO:

AS QUANTIDADES E PRAZOS
DETERMINADOS COM O CLIENTE. 

ATENDIMENTO

ATENDER ÀS SUAS EXPECTATIVAS,
CUMPRINDO O QUE FOI ACORDADO. 

EXPECTATIVAS

2º PASSO:

3º PASSO:

PLANO DE AÇÃO (4W1H)
O QUE QUEM

QUANDOP ORQUE

STATUS

MÊS 

ANTERIOR

ANUAL

KPI’S MENSAIS KPI’S DIÁRIOS

ATUAL

TOTALA PROVADOF INALIZADOR EPROVADO

GARANTIA DA INTEGRIDADE DOS
VOLUMES TRANSPORTADOS. 

INTEGRIDADE

ALOCAR O PRODUTO DE FORMA ADEQUADA 
NA CARRETA, RESPEITANDO AS BOAS PRÁTICAS

DE CARREGAMENTO E TRANSPORTE.  

BOAS PRÁTICAS
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4º PASSO:

COMPROMETIMENTO E
ENVOLVIMENTO DE TODOS. 

COMPROMETIMENTO

QUE TODOS ESTEJAM ENGAJADOS NO
MESMO OBJETIVO: SATISFAÇÃO DO CLIENTE. 

OBJETIVO

5º PASSO:

EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO.

EXCELÊNCIA

CORDIALIDADE, COMPROMETIMENTO,
AGILIDADE, RESPEITO, EMPATIA. 

ATENDIMENTO

6º PASSO:

MANUAL
POP
IT

FORMULÁRIOS

ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS.
PROCEDIMENTOS

CUMPRIMENTO COM AS REGRAS, FAZENDO COM
QUE TODOS ESTEJAM ENGAJADOS A ENTENDER

E REALIZAR DETERMINADA ATIVIDADE
DE FORMA PADRONIZADA.  

PADRONIZAÇÃO
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7º PASSO:

MELHORIA CONTÍNUA.

EVOLUÇÃO

TORNAR O TRABALHO CADA VEZ MELHOR NA
BUSCA DE RESULTADOS MAIS POSITIVOS. 

CONSOLIDAR

8º PASSO:

COMUNICAÇÃO EFICAZ.
EFICIENTE

EFICIÊNCIA
ATIVIDADE ESSENCIAL NO ENVOLVIMENTO DE TROCA 

DE INFORMAÇÕES, INTERNAS E EXTERNAS, RESPEITANDO
O MANUAL DE BOAS PRÁTICAS - COMUNICAÇÃO
ENTRE FILIAIS (ATENDIMENTO E OPERAÇÕES). L

o

9º PASSO:

5S: ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA, SAÚDE,
AUTODISCIPLINA E EVITAR DESPERDÍCIOS. 

PROGRAMA 5S

TORNAR O AMBIENTE MAIS ÚTIL E AGRADÁVEL.
PLANO ESTRATÉGICO
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10º PASSO:

AMBIENTAL, SOCIAL E ECONÔMICA.
SUSTENTABILIDADE

CONJUNTO DE AÇÕES VISANDO RESPEITO
AO MEIO AMBIENTE E O DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL DA SOCIEDADE.  

APOIAR

das Nações Unidas) em 1990, acontece todos os anos sempre na 
segunda quinta-feira do mês de novembro. A data é promovida pelo 
CQI (Chartered Quality Institute), órgão oficial de profissionais da 
qualidade fundado em 1919 e sediado em Londres, com o objetivo 
de melhorar o desempenho de empresas de diversos segmentos, 
auxiliando no desenvolvimento e no gerenciamento da qualidade. 

Em 2020, a segunda quinta-feira do mês foi 12 de novembro, dia em 
que organizações públicas e privadas foram incentivadas a engajar ainda 
mais seus colaboradores em prol da qualidade, divulgando conteúdos, 
vídeos, manuais e todas as formas de promover reflexão sobre o as-
sunto. Para 2020, a CQI definiu “O Valor do Cliente” como tema do ano. 

Urubatan Helou, Diretor Presidente, fez questão de abordar o 
assunto e deixar sua mensagem aos braspresianos em todo o País. 
“Qualidade, a meu juízo, é um sentimento subjetivo que se relaciona 
ao conceito de cada pessoa. O que devemos postular, então, em ter-
mos de qualidade, já que é abstrato e varia de pessoa para pessoa?

Devemos unificar esse conceito, esse sentimento de qualidade, 

e não deixar que fique apenas como uma percepção isolada para 
cada um de nós. A percepção de qualidade para a família Braspress 
deve estar umbilicalmente ligada àquilo que desejam os nossos 
clientes: coletar na hora certa, na medida certa, com o equipamento 
certo e na hora solicitada”, afirmou Urubatan Helou. 

O vídeo realizado pela Companhia pode ser visto na íntegra 
apontando a câmera do seu celular para o QR Code.

NEWSPRESS

Assista ao vídeo sobre 
os 10 passos para a 

qualidade
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A QUALIDADE NÃO ESTÁ
NAS COISAS NEM NAS
PESSOAS, MAS SIM NA

RELAÇÃO ENTRE ELAS.   

“

“Sistema de Gestão da
Qualidade Braspress - SGQB
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Motoristas Braspress 
recebem homenagem

A Braspress homenageou seus Motoristas em virtude do dia 
que celebra a mais importante profissão da logística de 

distribuição. Como tradicionalmente acontece, o dia 25 de julho de 
2020 foi marcado por reflexões em diversas cidades onde a Organi-
zação está presente, seguindo todas as regras de segurança para a 
prevenção contra a COVID-19.

Estes profissionais estiveram na linha de frente do atendimen-
to aos clientes e não pararam devido às circunstâncias provocadas 
pela COVID-19. Durante todo o período, os Motoristas da Compa-

Milton Petri, Diretor Vice-Presidente, ao centro, acompanhado de Raphael 
Augusto, Gerente Nacional de Operações, à direita, e Luiz Carlos Cavalcan-
te, Gerente da filial de São Paulo (SP), parabenizaram os Motoristas em 25 
de julho de 2020

Na Aeropress, a homenagem também contou com Milton Petri, Diretor 
Vice-Presidente, ao centro, Luiz Carlos Cavalcante, Gerente da filial de 
São Paulo (SP), à direita, e Vinícius Martins, Gerente da Aeropress, à 
esquerda 

nhia puderam contar com os cuidados e providências que tonaram a 
função mais segura, dado o caráter essencial deste trabalho. 

A Braspress providenciou máscaras de proteção; sachês com 
lenços umedecidos em álcool 70% para higienização dos smar-
tphones utilizados na emissão do comprovante de entrega digital; 
frascos com álcool em gel 70%; equipamentos para desinfecção de 
cabines e baús de veículos da frota Braspress com procedimentos 
realizados a cada três dias através de um sistema de termonebuliza-
ção utilizado em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva). 

NEWSPRESS
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No CAOB Tamboré, em Barueri (SP), as homenagens contaram com as 
presenças de Raimundo Matos, Gerente do CAOB, à esquerda, e Américo 
Lima, Gerente Regional dos CAOBs, à direita 

Carlos Alberto Limonge, Gerente da filial de Criciúma (SC), e o 
Motorista Ivair Ari da Silva

Henrique Coimbra, Gerente da filial de Campinas (SP), reuniu um grande 
grupo para a homenageá-los 

Motoristas da filial de Curitiba (PR) acompanhados do Gerente Regional do 
Paraná, Wanderley Costa

Mivaldo Menezes, Gerente da filial de Florianópolis (SC), à direita na segun-
da fileira, durante a homenagem aos Motoristas na capital catarinense

Essas medidas foram tomadas com base no Protocolo Sanitário 
Braspress, criado por Urubatan Helou e executado pelo Comitê de 
Crise da Companhia, que visou à proteção dos tripulantes dos veícu-
los e à prevenção de contágio entre os colaboradores. 

A data foi lembrada no Planeta Azul, em Guarulhos (SP), e nas 
filiais de Araraquara (SP); Araçatuba (SP); Bauru (SP); Belo Horizon-
te (MG); Brasília (DF); Campinas (SP); Campo Grande (MS); CAOBs 
(Centros de Apoio Operacional Braspress) de Barueri (SP) e Santo 
Amaro, em São Paulo (SP); Criciúma (SC); Curitiba (PR); Florianó-
polis (SC); Fortaleza (CE); Franca (SP); Itajaí (SC); Jaraguá do Sul 
(SC); Londrina (PR); Novo Hamburgo (RS); Recife (PE); Ribeirão 
Preto (SP); Rio de Janeiro (RJ); São José do Rio Preto (SP); Ubera-
ba (MG); Uberlândia (MG) e Varginha (MG).

Ao longo dos anos, Urubatan Helou, Diretor Presidente, tem 
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Simone Gerardi, Gerente Regional do Ceará, Piauí e Maranhão, com os 
Motoristas da filial de Fortaleza (CE)

A filial de Itajaí (SC) homenageou os profissionais do volante com a presença 
do Gerente Mayco Vieira  Motoristas da filial de Franca (SP) registraram a homenagem 

Neurivan Trindade, Gerente da filial de Campo Grande (MS), acompanhou os 
Motoristas na ocasião da data 

Rogério Massoni, Gerente da filial de Londrina (PR), e o Motorista Ozorio 
Lucas Barbosa Neto

idealizado e viabilizado projetos que proporcionam aos Motoristas 
conscientização, aprimoramento, saúde e qualidade de vida. Com 
a execução desses projetos, nasceram as principais ações preven-
tivas da Companhia, que aliam investimentos operacionais à valori-
zação do capital humano.

Em todas as oportunidades em que se encontra com os profis-
sionais da Braspress, ele tem afimado constantemente: “Além da 
melhor estrutura operacional que uma empresa de transportes pode 
oferecer, os Motoristas braspresianos contam com espaços dedica-
dos ao bem-estar e ao aprimoramento da função. Isso se reflete 
visivelmente na qualidade dos nossos serviços e na imagem desses 
profissionais na sociedade. 

Na Braspress, o Motorista tem toda uma infraestrutura preparada 
para atender às suas necessidades de desenvolvimento profissional 

NEWSPRESS
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A filial de Araraquara (SP) durante as comemorações do Dia do Motorista

Em Araçatuba (SP), a as homenagens contaram com a participação do 
Gerente Thiago Tidei 

Motoristas da filial de Bauru (SP) receberam a homenagem, em 25 de julho 
de 2020

Marcello Figueiredo, Gerente Regional de Minas Gerais, parabenizou os 
Motoristas da filial de Belo Horizonte (MG)

Edilene Ribeiro, Gerente da filial de Brasília (DF), prestigiou a importante 
data

e de cuidados com a saúde. Quando menciono esses aspectos, 
refiro-me às ações efetivas que garantem a prevenção de doenças 
e de acidentes, como o CAMB (Centro de Atendimento ao Motorista 
Braspress) Basil de Barros, a telemetria, o simulador de direção e, 
mais recentemente, o sonômetro. Essa iniciativa nasceu em 2012, 
após um trágico acidente.

Com as ações preventivas que realizamos através do CAMB, 
garantimos o menor índice de acidentes já registrado, chegando pró-
ximo a zero, e Motoristas com checagem de saúde sempre em dia, 
qualificados para os desafios da profissão.

O Motorista é o mais importante profissional de uma transporta-
dora e ícone do setor. Não adianta termos o melhor caminhão para 
prevenir acidentes; não adianta investirmos em automação, tecno-
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logia, no melhor datacenter e nos mais avançados softwares se não 
investirmos e valorizarmos a nossa gente”, afirmou Urubatan Helou.

Em um ano de muitos desafios, ele lembrou os esforços da 
Companhia e dos profissionais da linha de frente em manter o abas-
tecimento do País. “Em março de 2020, quando a maioria dos cida-
dãos recolheu-se e isolou-se, não recuamos em nenhum momento 
sequer. Providenciamos todas as medidas de segurança presentes 
em nosso Protocolo Sanitário para a proteção da nossa gente. Sen-
do assim, atendemos às demandas e tivemos colaboradores sau-
dáveis durante o período mais crítico da pandemia”, compartilhou. 

Finalizando, o Diretor Presidente deixou um recado para esses 
profissionais: “O que nós precisamos fazer é valorizar a profissão, 
pois são vocês que abastecem os lares brasileiros. Sem vocês não 

Cezar Fritsch Gerente Regional do Rio Grande do Sul, e Gilberto Marassi, 
Gerente da filial de Novo Hamburgo (RS), acompanharam os Motoristas 

Na alegre cidade de Recife (PE), os Motoristas da filial não deixaram de 
celebrar a data

Em Salvador (BA), os Motoristas também receberam as homenagens pela 
referida data

Os Motoristas da filial de Jaraguá do Sul (SC) comemoram a data

O Gerente Sandro Lourencini, ao centro, homenageou os Motoristas 
da filial de São José do Rio Preto (SP) 
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haveria vida. A mercadoria não chega a um lugar por osmose; quem 
transportou não foi o vento, mas foram vocês, Motoristas da Bras-
press. 

É fundamental que todos saibam da importância que vocês têm 
– e não somente para a Organização, mas para todo o País. Vocês 
transportam vida, transportam sonhos, transportam desejos. Todos 
vocês merecem nossos aplausos”, encerrou Urubatan Helou. 

Carla Gomes, Gerente Regional do Triângulo Mineiro, prestigiou a 
data com os Motoristas da filial de Uberlândia (MG)

Raimundo Matos, Gerente, à direita, acompanhou o grupo de Moto-
ristas do CAOB de Santo Amaro, em São Paulo (SP) 

O Gerente Luiz Alberto Abreu, à direita, e os Motoristas da filial de 
Uberaba (MG)
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URBANO BANK É O BRAÇO FINANCEIRO  
que faltava para você e os seus negócios
 

Tayguara Helou, Diretor de Desenvolvimento e Novos Négocios da 
Braspress e Presidente Executivo do Urbano Bank

Com atuação desde agosto do ano 
passado, o Urbano Bank – braço digital 
do já conhecido Banco Urbano – é 

uma fintech de fomento logístico do Grupo H&P – 
Empreendimentos e Participações, que tem como 
carro-chefe a Braspress Transportes Urgentes, 
a primeira transportadora digital do Brasil e 
tradicional empresa de transporte de encomendas.  
Disponível nas principais plataformas (Android 
e IOS), o Urbano Bank possibilita que qualquer 
pessoa, física ou jurídica, possa abrir a sua conta 
e obter serviços bancários sem burocracia, com 
grandes facilidades e excelentes vantagens.

Com sede em Barueri (SP), a fintech figura 
entre as mais recentes alternativas do mercado 
financeiro, lançada com a proposta de integrar 
toda a cadeia de serviços, desde a produção até 
o consumo final. Tayguara Helou, Presidente Exe-
cutivo da instituição, explicou que “o Urbano Bank  
foi criado para impulsionar o desenvolvimento e 
integrar a cadeia produtiva desde a indústria, lo-
gística, distribuidores, lojistas e e-commerce, dis-
ponibilizando controle de informações, dados e 
soluções financeiras que potencializam o fluxo de 
caixa das empresas e descomplicam as relações 
das pessoas com os bancos tradicionais”.

O cliente Urbano Bank tem à sua disposição 
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Além do cartão pré-pago e da conta digital, o Urbano Bank conta 
com muitos serviços e possibilidades também para a sua empresa

MERCADO FINANCEIRO

cartão pré-pago, crédito consignado, seguros, 
além de todo o apoio financeiro, com antecipação 
de recebíveis, antecipação a fornecedores, ma-
quininha de cartão e recebimento via QR Code. 
“O objetivo é o de fazer o Urbano Bank funcionar 
como uma plataforma digital, para contribuir no 
nosso ecossistema com tudo aquilo que se rela-
ciona com o mercado financeiro, ou seja, contas 
de pagamentos, cartões pré-pagos e de crédito, 
além de linhas de financiamento para fornecedo-
res na compra de equipamentos”, afirmou Tay-
guara Helou.

 O cartão pré-pago Internacional Urbano Bank 
é um grande diferencial e é aceito em estabeleci-
mentos físicos e on-line credenciados pela ban-
deira MasterCard. Com esse cartão, além do total 
controle de ajustes na tela do seu smartphone ou 
desktop, é possível comprar em lojas, supermer-
cados, farmácias e restaurantes, além, é claro, de 
fazer saques em terminais do Banco24Horas e 
também Saque e Pague.

A plataforma digital oferece ainda segurança 

aos clientes com dados de transação em ambien-
te seguro com certificado PCI-DSS plataforma de 
web banking com certificado digital SSL e adequa-
ção às regras da LGPD (Lei Geral de Proteção de 
Dados), motor antifraude para garantir segurança 
em todas as suas transações pela Internet.

Múltiplos serviços para pessoa 
física e jurídica 

O Urbano Bank irá contribuir com os colabo-
radores do Grupo e de outras empresas parceiras 
também com conta de pagamentos, crédito con-
signado, reestruturação e educação financeira, fi-
nanciamento de veículos, residencial e integração 
com a Corretora Digilog, pertencente à mesma 
holding. “Ofereceremos, tanto para pessoas físi-
cas como jurídicas, carteiras completas de seguro 
residencial, patrimonial, de saúde e automóveis, 
entre outras linhas de seguros”, acrescentou Tay-
guara Helou.

Também já foi iniciado o processo da abertura 
de uma financeira que deve entrar em operação 
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A melhor tecnologia com muita praticidade e segurança 

ainda em 2021. Com a financeira, será possível 
fazer todas essas operações dentro de casa, 
como o financiamento de crédito consignado, resi-
dencial, de máquinas e equipamentos, bem como 
de automóveis e outros bens.

O Presidente Executivo da instituição financei-
ra, que também atua como Diretor de Desenvol-
vimento e Novos Negócios do Grupo Braspress, 
é Bacharel em Administração de Empresas pela 
Bond University, da Austrália, e pós-graduado 
com MBA em Gestão Empresarial pela FGV (Fun-
dação Getúlio Vargas).
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LUIZ NUNES, COLABORADOR 
DA BRASPRESS E ESCULTOR,  
faz homenagem a Urubatan Helou

Urubatan Helou, 
Diretor Presidente, e 
Luiz Nunes, Analista 
de Redes Sênior, 
em 13 de março de 
2020 

Uma paixão nascida na infância que 
desabrochou em uma viagem a Minas 
Gerais. O elogio de um artista que 

serviu de incentivo. Um curso que o levou ao Cea-
rá. Entre montanhas e praias, viagens e cenários, 
Luiz Fernando Nunes Junior, Analista de Redes 
Sênior da Braspress, desenvolveu o talento para 
fazer peças realistas e vem se dedicando a esse 
complexo hobby desde 2018. 

Fruto do esmero desse passatempo (levado 
muito a sério por ele) foi a homenagem a Uruba-
tan Helou, Diretor Presidente da Braspress. Em 

13 março de 2020, no período que antecedeu o 
uso obrigatório de máscaras pelo Decreto Estadu-
al n.º 64.659, de 4 de maio de 2020, o colaborador 
de TI (Tecnologia da Informação) entregou a peça 
e surpreendeu a todos com sua generosidade e 
talento. 

O homenageado, Urubatan Helou, elogiou e 
parabenizou Luiz Nunes na ocasião da entrega: 
“Que talento! Estou impressionado! É um trabalho 
rico em detalhes. Estou lisonjeado e agradecido 
com essa manifestação. Me surpreendeu bastan-
te porque essa homenagem vem cingida de muito 
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Feito em massa, 
molde da escultura 
ganhou destaque em 
meio às produções

ARTES

talento, de muita entrega e de muita energia. 
A arte, entre outras características, é um ins-

trumento de conexão entre pessoas e foi isso o 
que efetivamente vimos aqui hoje. Parabéns pelo 
talento e muito obrigado por esse presente. Real-
mente gostei muito da escultura. Vou deixá-la aqui 
na minha sala, em um lugar especial, para que 
todos vejam essa bela homenagem”, falou Uruba-
tan Helou em agradecimento a Luiz. 

Na sequência, Luiz Nunes contou o motivou 
que o levou a fazer essa homenagem: “Fiz a está-
tua pela pessoa que ele é e pelo o que ele fez. É 
algo realmente admirável sair do zero e transfor-
mar essa iniciativa no tamanho que a Braspress 
tem hoje. São muitos anos; é uma vida para isso. 
Foi a partir daí que eu decidi fazer esta homena-
gem para ele. 

A peça foi inspirada em uma foto exposta nas 
recepções da Braspress até 2019. Essa foto tam-
bém ficou bastante conhecida na imprensa, sendo 

utilizada para ilustrar diversas matérias jornalís-
ticas.  A partir dessa inspiração, ele começou a 
produzir a estátua realista com massa para mode-
lagem à base de cera. Feitos os detalhes, vem a 
segunda etapa: o molde em resina, a ser utilizado 
na terceira etapa, que é a produção da réplica, 
a estátua final. A peça, com várias camadas de 
resina de laminação, só está concluída depois de 
seca e pronta para a última etapa: a pintura. 

Pode parecer simples, mas a estátua em ho-
menagem a Urubatan Helou levou um ano para 
ficar pronta – feita e refeita algumas vezes, até al-
cançar o nível de realismo desejado pelo escultor. 

Sobre o processo de produção da estátua, ele 
falou: “Fiz outra peça anterior a essa, mas não 
ficou muito boa; não me dei por satisfeito e decidi 
refazer. Para alcançar este resultado, levei pra-
ticamente um ano. Refiz várias vezes. Um dos 
olhos cheguei a fazer três vezes, até ficar real-
mente simétrico. Confeccionei um molde e errei 



BRASPRESS NEWS84

Molde feito em 
massa, à direita, e 
réplica em resina, à 
esquerda, ilustram 
parte do processo 
de produção 

– na verdade, errei duas vezes, mas o terceiro 
saiu”, explicou o escultor. 

Arte e tecnologia 
A atividade praticada por ele no tempo livre é o 

oposto da função exercida na Companhia. O tra-
balho manual feito com elementos naturais, como 
a argila, e inspirado em pessoas ou na natureza, 
traz um importante equilíbrio entre o mundo tec-
nológico em que o colaborador atua na Organi-
zação. 

Luiz falou que não sente conflito entre as duas 
atividades, pois a tecnologia é mais uma das fer-
ramentas para a criação e o desenvolvimento da 
arte. A inovação tecnológica também tem pro-
porcionado avanços na área artística, com o uso 
de novas técnicas, materiais e possibilidades de 
manifestação da criatividade. “Querendo ou não, 
mesmo na arte, não tem como correr da tecno-
logia. Conheço artistas gráficos que estão traba-
lhando com impressão 3D, por exemplo. 

No passado, artistas faziam esculturas direta-

mente na pedra, como o mármore, por exemplo, 
mas hoje é possível fazer uma peça pequena em 
argila e passá-la por um escâner 3D, que envia a 
imagem para um software que vai dimensionar a 
peça. 

Um robô finaliza o trabalho replicando aquela 
peça no mármore, e o artista finaliza os detalhes. 
Então, uma obra que levaria um ou dois anos para 
ficar pronta, pode estar finalizada pelo artista em 
poucos meses”, ilustrou Luiz quando perguntado 
sobre o uso da tecnologia em novas vertentes ar-
tísticas. 

O início
Ainda na infância, quando, acompanhado de 

sua mãe, passava em frente à praça Princesa 
Isabel, na região central de São Paulo (SP), Luiz 
ficava fascinado com a estátua de outro Luís – o 
ilustre Luís Alves de Lima e Silva, mais conhecido 
como Duque de Caxias.

Os anos se passaram, e Luiz chegou à fase 
adulta desenvolvendo algumas habilidades ma-
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Luiz Nunes busca inspi-
ração na natureza para 
compor novas obras

ARTES

nuais, como a produção de um incensário feito 
em epóxi. Em 2018, durante uma viagem para a 
cidade de São Tomé das Letras (MG), ele levou 
o incensário e recebeu um grande incentivo: “Um 
artista chamado Rogerio Francez pediu para ver a 
peça. Ele olhou e me perguntou: ‘Você tem meia 
hora livre?’.  Respondi que sim, e ele começou a 
me explicar sobre a anatomia do rosto e da cabe-
ça. Ele pegou um pedaço de massa e começou a 
fazer uma mão, me explicando aos poucos cada 
passo. No final, falou: ‘Segue, porque você tem 
talento’”, revelou. 

Na volta para São Paulo (SP), Luiz pesquisou 
cursos para aprimorar seu talento até encontrar o 
perfil do escultor Alex Oliver nas redes sociais. Ele 
adquiriu o curso, que seria on-line, mas acabou 
aproveitando o período de férias para frequentar 

o curso em Fortaleza (CE), onde fica o estúdio de 
Alex Oliver. 

Depois de ter feito o curso, passei a dedicar 
bastante tempo em busca de referências on-line, 
olhando imagens e fotos. Os artistas desse ramo 
se comunicam e se ajudam muito, compartilhan-
do técnicas e explicando cada uma delas. Faço 
o mesmo quando alguém me pede ajuda para 
aprender”. 

Dedicando-se cada vez mais ao aprendizado, 
Luiz continua produzindo peças inspiradas em 
personalidades, personagens de filmes/séries e 
na natureza, sua maior influência. “A natureza é 
minha grande inspiração, mas faço peças de per-
sonagens que me agradam também. A verdade é 
que a arte pode construir tudo o que a imaginação 
for capaz de criar”, encerrou Luiz Nunes.
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BRASPRESS INVESTE NA AMPLIAÇÃO
da frota mesmo em tempo de crise

Entrega dos novos veículos isotérmicos da frota 
do Rio de Janeiro, em 19 de setembro de 2020

Com a tradição de crescer 
e investir durante as cri-
ses, a Braspress não ficou 

parada durante a pandemia e realizou 
investimentos de R$ 140.490.000,00 
na ampliação de sua frota, mostrando 
ao mercado que continua atenta e dis-
posta a oferecer a melhor tecnologia 
rodoviária e urbana, entre outros dife-
renciais.

Foram adquiridos 220 cavalos mo-
delo Mercedes-Benz Axor 1933; 15 

cavalos Mercedes-Benz Axor 2041; 
220 carretas Facchini e 15 conjuntos 
bitrens para a frota rodoviária; 115 uni-
dades Mercedes-Benz 815 Accelo e 52 
unidades Mercedes-Benz 1419 Atego 
para a frota urbana, além de 30 veícu-
los isotérmicos, sendo 20 Accelo e 10 
Atego para a filial do Rio de Janeiro 
(RJ), totalizando 667 unidades adquiri-
das em 2020.

Segundo Urubatan Helou, Diretor 
Presidente da Braspress, esta vultosa 

aquisição teve como objetivo dar mais 
suporte ao middle mile (transferências 
intermunicipais e interestaduais) da 
Companhia, bem como reduzir a idade 
média da frota, que passa de 4,5 para 
3,5 anos de uso. Ele destacou que, 
com esses investimentos, a Braspress 
figura como a operadora de transpor-
tes com a frota de idade média mais 
jovem do País e uma das mais jovens 
do mundo.

“Nos 43 anos da Braspress, já se 
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A Braspress adquiriu 30 veículos que cruzam 
diariamente a Cidade Maravilhosa
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tornou uma tradição nossa: os perío-
dos de crise no País são aqueles em 
que mais investimos e mais acelera-
mos o processo de desenvolvimento 
dos negócios. A crise é como o clima: 
depois de grandes tempestades vem 
uma grande bonança. Eu tenho cer-
teza de que a bonança está por vir e, 
quando chegar, a Companhia já estará 
preparada para poder atender às de-
mandas dos clientes.

Tanto é assim, que estamos assis-
tindo a um boom no mercado B2C, de 
vendas diretas das empresas para os 
consumidores. Nesse novo contexto, 
estaremos prontos para entregar um 
maior volume de encomendas do co-
mércio eletrônico”, ressaltou Urubatan.

O Diretor Presidente da Braspress 
acrescentou ainda que, apesar da que-
da do PIB (Produto Interno Bruto) em 
2020, o Brasil irá retomar sua atividade 
econômica no porvir. “Mesmo que aos 
poucos, o País deve voltar ao caminho 
do desenvolvimento como vinha acon-
tecendo antes da pandemia, e nós, 

transportadores e operadores logísti-
cos, não podemos virar as costas para 
a retomada porque o desenvolvimento 
do País depende muito do transporte 
rodoviário de cargas. Nas crises e nas 
grandes dificuldades não vence o mais 
forte, e sim o mais capaz de se supe-
rar”, finalizou. Os recursos provenien-
tes deste investimento foram em parte 
suportados pelo caixa da Companhia 
e o restante demandado do mercado 
financeiro.

A agilidade da frota 
Para que as operações da Bras-

press se desenvolvam com agilidade 
e atendam às necessidades de seus 
clientes, a gestão da frota é acompa-
nhada de perto pela Diretoria – afinal, 
tudo tem que fluir e transcorrer como 
numa orquestra: cada componente 
deve atuar no momento correto e sem 
erros.

“Como gestor de frota da Organiza-
ção, sou o executivo mais questionado 
em disponibilidade de veículos pelo 

Diretor de Operações e pelo Diretor 
Comercial. Para que a operação tra-
balhe sempre com muita velocidade, 
os caminhões precisam ficar o menor 
tempo possível parados para a devida 
manutenção.

Por isso, nossos investimentos são 
feitos para termos o maior número de 
veículos novos, dotados de tecnolo-
gias atualizadas e capazes de oferecer 
mais conforto, segurança e qualidade 
de vida aos nossos Motoristas, como 
a importante aquisição que fizemos no 
ano passado.

Tudo isso, é claro, é feito para po-
dermos oferecer a maior agilidade na 
entrega das encomendas de nossos 
clientes, pois se trata de mercadorias 
que precisam estar nas prateleiras com 
urgência, já que têm um valor agrega-
do diferenciado e custo financeiro ele-
vado”, explicou Urubatan Helou Junior, 
Controller de Frota.

Entre as vantagens dos novos ve-
ículos adquiridos, Urubatan Junior 
mencionou os motores menos poluen-
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As artes dos baús levam imagens de cartões 
postais do Rio de Janeiro

tes e mais eficientes na combustão 
do diesel: “Quanto mais modernos, 
menor a emissão de poluentes. Esses 
caminhões são muito mais ecológicos 
do que qualquer veículo de passeio e, 
portanto, menos hostis à nossa atmos-
fera”, afirmou.

Cuidando da frota da Braspress, 
o Controller acompanha dois mundos 

bem diferentes: o do transporte urba-
no e o do transporte rodoviário. “No 
rodoviário, temos regulamentações 
mais harmônicas e que vigoram por 
mais tempo, enquanto no urbano as 
regulamentações mudam não somente 
de um estado para outro da federação 
brasileira, mas também entre municí-
pios de um mesmo estado. Acompa-

nhamos todas essas regulamentações 
com rigor para não comprometer a 
operação da Companhia”, acrescentou 
Urubatan Junior.

O Controller de Frota comentou 
ainda que está pesquisando e testando 
novas tecnologias e ferramentas de se-
gurança e aprimoramento de direção. 

“No futuro, implantaremos novos 
recursos de imagem, para a segurança 
tanto dos Motoristas quanto da carga. 
Vamos testar uma câmera dentro da 
cabine, apontada para a frente do cami-
nhão, e outras duas no retrovisor dire-
cionadas para trás. Posteriormente, os 
testes serão validados pela Diretoria da 
Companhia para que possamos instalar 
em todos os caminhões”, concluiu ele.

Renovação da frota
do Rio de Janeiro (RJ)

Com a aquisição dos 30 novos ve-
ículos isotérmicos, sendo 20 MBB Ac-
celo e 10 MBB Atego, a Braspress deu 
início no ano passado ao processo de 
renovação da frota do Rio de Janeiro 

O Gerente Regional do Rio de Janeiro, Aguinaldo
Ramos, em 19 de setembro de 2020
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O amor pela cidade foi estampado nos veículos 
da Braspress 
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(RJ), que passará a ter 100% de veí-
culos isotérmicos. Com baús de tem-
peratura regulável, a Companhia vai 
garantir ainda mais proteção às cargas 
transportadas em meio às altas tempe-
raturas da Cidade Maravilhosa, tanto 
nas operações de coleta como de en-
trega.

Os veículos contam com mensa-
gens alusivas ao sentimento do povo 
brasileiro pela cidade do Rio de Janei-
ro, que já foi capital federal e sempre 
será o maior cartão-postal do País. As 
mensagens de amor à capital flumi-
nense estão em português e inglês. Os 
novos veículos isotérmicos, frequente-
mente usados no transporte de produ-
tos fármacos, serão empregados nas 
operações de coleta e entrega de todos 
os segmentos, proporcionando, assim, 
uma experiência de alta qualidade nos 
quesitos de proteção e conservação de 
mercadorias. 

Segundo Urubatan Helou, Diretor 
Presidente da Braspress, por ser uma 
cidade com temperaturas que facil-
mente atingem 40ºC no verão, o Rio de 

Janeiro é uma metrópole que exige um 
olhar atento à interferência direta de 
questões geográficas e climáticas so-
bre as operações de transporte de car-
gas na região. “Por essa razão, come-
çamos uma série de investimentos de 
renovação de frota no Rio de Janeiro e 
prosseguiremos até atingirmos a mar-
ca de 100% de veículos isotérmicos. É 
uma ação pioneira, visto que veículos 
desse tipo eram utilizados exclusiva-

mente para o transporte de mercado-
rias da Divisão Farma de nossa Com-
panhia”, esclareceu. 

Doravante, essa categoria de veí-
culos está sendo disponibilizada para 
todos os tipos de cargas, que deixarão 
de ficar expostas às grandes variações 
de temperatura e, portanto, protegidas 
de danos. “A Braspress está proporcio-
nando um grande avanço no serviço 
prestado à cidade do Rio de Janeiro, 

Luiz Carlos Lopes durante a entrega da nova frota
da Filial do Rio de Janeiro (RJ)
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Os novos veículos chamaram a atenção dos 
cariocas de nascimento e de coração

Cavalos mecânicos da Mercedes-Benz serão 
utilizados nas viagens de transferências

que, além de abrigar uma das sete ma-
ravilhas do mundo moderno – o Cristo 
Redentor –, é sem sombra de dúvidas 
a cidade mais amada do Brasil”, decla-
rou Urubatan Helou. 

Entrega dos veículos 
no Planeta Azul 

Em 19 de setembro de 2020, a 
Braspress realizou a entrega formal dos 
veículos isotérmicos no megacomplexo 
Planeta Azul, em Guarulhos (SP), com 
a presença de 30 Motoristas da filial 
do Rio de Janeiro (RJ). Na ocasião, os 
profissionais do volante, recebidos em 
conformidade com todos os protocolos 
de segurança sanitária, passaram por 
treinamento de condução e utilização 
do novo modelo. 

Além dos 30 condutores da filial 
carioca, estiveram presentes Urubatan 
Helou, Diretor Presidente; Milton Petri, 
Diretor Vice-Presidente; Luiz Carlos 
Lopes, Diretor de Operações; Agui-
naldo Ramos, Gerente Regional do 
Rio de Janeiro; Coronel Antônio Marin, 
Gerente Nacional de Gerenciamento 
de Riscos; Raphael Silvestre, Gerente 
Nacional de Manutenção de Frota e Te-



BRASPRESS NEWS 91

Urubatan Helou falou aos Motoristas da filial do 
Rio de Janeiro (RJ), em 19 de setembro de 2020

INVESTIMENTOS

lemetria, e Raphael Grattieri, Gerente 
da Filial do Rio de Janeiro. 

Luiz Carlos Lopes, Diretor de Ope-
rações, falou aos Motoristas presentes 
sobre seu sentimento e a importância 
do momento para a Companhia e a filial 
do Rio de Janeiro (RJ): “A primeira coisa 
que eu gostaria de ressaltar é o orgulho 
e a satisfação de recebê-los aqui. Isso 
não tem preço: ter aqui esse grupo tão 
seleto formado por profissionais que são 
ícones de uma transportadora, os Moto-
ristas. Comprar caminhão, qualquer um 
compra. Mas, conduzir este caminhão 
pelas mãos de vocês é, efetivamente, a 
maior diferença”, afirmou o Diretor. 

Agnaldo Ramos, Gerente Regional 
do Rio de Janeiro (RJ), também deixou 
sua mensagem para o grupo de Moto-
ristas: “Hoje é um dia histórico. Absor-
vam tudo o que vocês puderem nesse 
momento, pois vocês sairão muito me-
lhores do que vocês entraram. Aprovei-
tem cada minuto de todo esse aprendi-
zado. Obrigado ao Sr. Urubatan Helou 
por não desistir do Rio de Janeiro, por 
investir e nos dar condições de traba-
lho. Vocês são os melhores profissio-
nais do Rio de Janeiro e continuaremos 
sendo a melhor empresa do Rio de Ja-
neiro, sem sombra de dúvidas”, encer-
rou o Gerente Regional.

Renovação da frota 
urbana

Na reta final de 2020, 167 veículos da fabri-

cante alemã Mercedes-Benz foram destinados 

às operações urbanas: 115 MBB Accelo 815 e 

52 MBB Atego 1419. Urubatan Helou falou mais 

sobre a nova aquisição: “Essa categoria de ve-

ículo é essencial para as nossas operações em 

trechos urbanos, ou seja, de coleta e entrega de 

mercadorias. São trechos muitas vezes críticos 

para a logística de distribuição e que apresen-

tam restrições de circulação. Com os novos 

modelos, podemos operar com excelência da 

primeira à última milha”, finalizou.



BRASPRESS NEWS92

SANTA MARIA (RS) 

1) Dimensões da filial
a)Área total: 20.000m²
b)Área construída: 6.000m²
c)Área do terminal: 4.000m²
d)Número de docas: 52

2) Abrangência da filial: 280km²

3) Número de cidades atendidas: 104

4) Número de colaboradores: 45

5) Quantidade de frota: 15 veículos 

6) Início das atividades: 04.05.2004

7) População da cidade: 283.677 
habitantes 

8) Clientes atendidos: 990

PRESIDENTE PRUDENTE  (SP) 

1) Dimensões da filial
a)Área total: 4.621m²
b)Área construída: 1.780m²
c)Área do terminal: 1.050m³
d)Número de docas: 19 

2) Abrangência da filial: 210km²

3) Número de cidades atendidas: 
119

4) Número de colaboradores: 21

5) Quantidade de frota: 14 veículos 

6) Início das atividades: 30.10.2003

7) População da cidade: 230.371 
habitantes

8) Clientes atendidos: 1.150
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PORTO ALEGRE (RS) 

1) Dimensões da filial
a)Área total: 33.000m²
b)Área construída: 12.000m²
c)Área do terminal: 8.565m²
d)Número de docas: 31

2) Abrangência da filial: 360km²

3) Número de cidades atendidas: 64

4) Número de colaboradores: 130

5) Quantidade de frota: 34 veículos 

6) Início das atividades: 24.04.1984

7) População da cidade: 2.000.000 
habitantes 

8) Clientes atendidos: 3.238

RIBEIRÃO PRETO (SP) 

1) Dimensões da filial
a)Área total: 29.249m² 
b)Área construída: 3.500m²
c)Área do terminal: 2.400m²
d)Número de docas: 42 

2) Abrangência da filial: 225km²

3) Número de cidades atendidas: 85 

4) Número de colaboradores: 58 

5) Quantidade de frota: 34 veículos

6) Início das atividades: 30.03.2003

7) População da cidade: 711.825 
habitantes

8) Clientes atendidos: 1.084

PERFIL
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MARTINELLI ADVOGADOS: JUNTO COM 
A BRASPRESS NA SUA ADEQUAÇÃO   
à nova Lei Geral de Proteção de Dados 

Doutora Vanessa Lima Nascimento é socia 
regional do Martinelli Advogados

Para falar de um tema de gran-
de relevância, entrevistamos 
a Dra. Vanessa Lima Nasci-

mento, advogada do escritório Martinelli 
Advogados, um escritório full service na 
área empresarial, que abrange as se-
guintes áreas do Direito: Tributário, So-
cietário, Cível, Compliance, Ambiental, 
Internacional, Trabalhista, entre outras, 
e envolve tanto o patrocínio de deman-
das administrativas e ou judiciais, quan-
to a assessoria consultiva.

Fundado em 1997 por João Joa-
quim Martinelli, o escritório conta, hoje, 
com 16 filiais em 6 Estados (São Paulo, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, 
Santa Catarina, Rio Grande do Sul) e 

no Distrito Federal, sendo mais de 800 
colaboradores entre advogados, esta-
giários e staff administrativo.

Uma das especialidades do Marti-
nelli Advogados é a tão recente e co-
mentada Lei Geral de Proteção de Da-
dos (LGPD), vigente desde setembro 
de 2020. Com o objetivo de oferecer 
aos cidadãos brasileiros maior controle 
e transparência no uso de seus dados 
pessoais, a Lei n. 13.709/2018 (LGPD) 
estabelece regras sobre a coleta, o tra-
tamento, o armazenamento e o com-
partilhamento de dados pessoais. A 
legislação se insere em um contexto 
de adequação do Brasil às melhores 
práticas internacionais de proteção de 

dados e abrange todas as operações 
de tratamento realizadas no território 
nacional. É importante esclarecer, en-
tretanto, que a Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais não proíbe o uso 
de dados dos indivíduos. Na verdade, 
a nova lei reconhece o interesse nos 
dados pessoais, ao mesmo tempo que 
impõe a necessidade de proteger o seu 
titular, estabelecendo regras para a sua 
utilização. Seu escopo visa estabelecer 
parâmetros para que haja o uso legal 
e adequado dos dados pessoais. Isto 
significa que a postura daqueles que 
tratam dados pessoais, a partir da 
LGPD, precisa passar por grandes 
mudanças, pois hoje há uma lei que 
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regulamenta o uso de dados pessoais 
e faz-se necessário saber navegar por 
suas exigências, sob pena de se depa-
rar com duras penalidades e pedidos 
de indenização.

Com a vigência da LGPD, as empre-
sas precisaram se adequar e compre-
ender que possuir dados não significa 
poder utilizá-los. É preciso confrontar 
a finalidade do tratamento com as au-
torizações da lei (bases legais), o que 
atinge as mais diversas áreas das or-
ganizações: comercial, marketing, no-
vos negócios, inovação, assim como 
RH e logística. Sim, o impacto da legis-
lação é enorme, e tão gigante quanto 
tem sido sua repercussão. Motivo pelo 
qual com rapidez notável a lei passou a 
ser conhecida e aplicada.

Foi justamente pela necessidade de 
caminharmos em conformidade com a 
Lei, que a Braspress, com a assessoria 
do Escritório Martinelli Advogados, deu 
início à sua jornada de adequação às 
regras impostas pela LGPD.

“Nossa missão inicial era entender 
de que forma os dados pessoais dos 
titulares são tratados pela Braspress, 
como são coletados, tratados e arma-
zenados e para quais finalidades. Para 
isso foi necessário mapear as ativida-
des de tratamento de dados pessoais 
desenvolvidas pela Braspress, identifi-
car as bases legais que suportam es-
sas operações de tratamento, e avaliar 
eventuais desconformidades com a le-
gislação (gap analysis). Vale dizer que 
todo e qualquer tratamento de dados 
pessoais deve ser orientado pelos prin-
cípios elencados no art. 6º da Lei em 
vigência, de modo que o tratamento de 
dados se dê apenas para propósitos 
legítimos, adequados às finalidades 
informadas ao titular, devendo ser tra-
tados o mínimo de dados necessários 
para a respectiva finalidade, comentou 
a Dra. Vanessa Lima Nascimento.

O passo inicial do projeto de ade-
quação à LGPD é uma avaliação da 
maturidade da organização com base 
nos pilares de proteção de dados, para 
que, a partir daí, se possa traçar os pla-
nos de ação que precisarão ser ende-
reçados para que se alcance um nível 
adequado de conformidade com vistas 
a mitigar a ocorrência de incidentes”, 
completou.

Finalizando, a Dra. Vanessa Lima 
Nascimento afirmou que “é importante 
que a empresa implemente sua Go-
vernança em Privacidade e Proteção 
de Dados, estabelecendo, no mínimo, 
políticas e procedimentos que dêem 
transparência sobre suas operações, 
medidas técnicas e normas de segu-
rança que mitiguem os riscos à pri-
vacidade, bem como mecanismos de 
atendimento facilitado aos titulares, e 
planos de resposta a incidentes e re-
mediação”. E concluiu dizendo que “é 
importante que esteja claro para as 
organizações o seu papel enquanto 
agente de tratamento de dados, en-
tendendo as suas responsabilidades 
quando figurar, em cada caso, como 
Controlador ou Operador.

A Braspress entende que a prote-
ção dos dados pessoais de todos os 
titulares que mantém qualquer tipo de 
relação com a empresa é direito que 
deve ser preservado e tratado segundo 
as melhores práticas e de governan-
ça e, por isso, contar com a Asses-
soria Jurídica do Escritório Martinelli 
Advogados é, para nós, a garantia de 
estarmos, mais uma vez, trabalhando 
com ética, em conformidade com a le-
gislação brasileira e, sobretudo, com 
extremo respeito aos nossos clientes 
e usuários. Parceria esta necessária, 
dada a complexidade que a adequação 
à LGPD nos trouxe e que vem sendo 
trabalhada com seriedade e qualidade 
pelos profissionais deste escritório.

Afinal, o que são es-
ses dados pessoais men-

cionados?
Em seu artigo 5º, inciso I, a LGPD 

nos traz, de modo sucinto, a resposta 
para essa questão: A Lei define que da-
dos pessoais são informações relacio-
nadas à pessoa natural, identificada ou 
identificável e essa identificação é jus-
tamente a informação que permite in-
dividualizar o titular do dado e que nos 
leva diretamente a uma determinada 
pessoa. Como, por exemplo, o nome, 
sobrenome, apelido, endereço residen-
cial e CPF. Ou então por informações 
identificáveis, como um endereço de 
IP, um histórico de compras, uma placa 
de carro. Vale ressaltar que estes da-
dos são sempre relacionados à pessoa 
natural viva.

Atualmente, no Brasil, ainda é pe-
quena a preocupação efetiva com essa 
coleta de dados. E, infelizmente, ainda 
encontramos muitos empreendedores, 
que às vezes por falta de informação, 
não obedecem aos critérios mínimos 
de segurança no tratamento desses 
dados. Ou até mesmo os utilizam com 
fins econômicos, fornecendo-os a ou-
tras empresas para publicidade direcio-
nada.

A vigência da Lei Geral de Proteção 
de Dados - LGPD, no Brasil, é um mar-
co importante no cenário jurídico brasi-
leiro, pois implica em uma mudança de 
cultura, que possibilitará ao titular dos 
dados pessoais estar cada vez mais 
bem informado acerca de seus direitos. 
Em paralelo, exige que as empresas 
corram contra o tempo para entrar em 
conformidade com LGPD e em comu-
nicação com o órgão regulamentador, 
para não mais expor seus clientes e 
colaboradores, eximindo o risco de 
quebra de imagem e credibilidade, sem 
contar a diminuição de riscos de multas.  

LGPD
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BRASPRESS PROMOVE AÇÃO DE
prevenção ao câncer de mama 

A instrutora do SEST-SENAT (Serviço Social do Transporte 
e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) Fer-
nanda Saldanha, em 19 de outubro de 2020

A Braspress promoveu a tradi-
cional campanha de preven-
ção ao câncer de mama “Ou-

tubro Rosa”. Diante do desafiador ano 
de 2020, a organização da campanha 
precisou se reinventar com criativida-
de. Na impossibilidade de organizar 
uma programação 100% presencial, 
a Braspress compartilhou o conteúdo 
sobre prevenção nas plataformas digi-
tais, como a Intranet Braspresianos e 
e-mails informativos.
Com o tema “Mulher, prevenir é um 
gesto de amor”, a campanha “Outubro 
Rosa” chamou a atenção de todas as 
colaboradoras. A ação digital focou na 
reflexão sobre o assunto que aflige, 

sobretudo, o sexo feminino. Banners 
digitais e materiais de comunicação 
visual informaram sobre sinais de aler-
tas e primeiros sintomas. Além disso, 
outro importante material informativo 
foi divulgado na rede: a importância do 
autoexame e como fazê-lo. Como parte 
das ações, houve também a distribui-
ção de brindes entre as colaboradoras. 

Exercícios Físicos 
como prevenção

Com o apoio do SEST-SENAT (Serviço 
Social do Transporte e Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem do Transporte), 
a Braspress realizou uma palestra de 
conscientização com todos os protoco-
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Distribuição de brindes em frente ao prédio da filial 
de São Paulo (SP), em 20 de outubro de 2020

RH EM FOCO

los devidamente respeitados. A cada 
três dias, o auditório da Matriz, assim 
como todas as áreas internas da Com-
panhia, passa pelo processo de desin-
fecção. 
Além disso, os assentos foram marca-
dos para limitar a quantidade de pes-
soas e oferecer uma distância segura 
entre cada uma delas. Foram disponi-
bilizados frascos de álcool em gel às 
colaboradoras e o uso obrigatório de 
máscara foi mantido. Apenas 30 cola-
boradoras tiveram acesso ao auditório 
por meio de uma inscrição prévia reali-
zada junto ao departamento de Recur-
sos Humanos (RH). 
Em 19 de outubro de 2020, a instrutora 
Fernanda Saldanha, da unidade B90 
do SEST-SENAT, em Guarulhos (SP), 
palestrou sobre “Exercícios físicos 
na prevenção do câncer”. A instruto-
ra iniciou a palestra o que é um cân-
cer e como identificar sinais de alerta. 
Um câncer é resultado de alterações 
genéticas que levam a um aumento 
descontrolado das células. No caso do 
câncer de mama, é mais comum que 
isso aconteça com mulheres a partir de 
45 anos. 

Os sinais que podem indicar uma situ-
ação mais grave são perceptíveis ape-
nas com o olhar atento da mulher em 
relação ao seu próprio corpo. O forma-
to e o tamanho da mama podem mudar 
de maneira repentina. Preste atenção 
se há sinais de vermelhidão ou coceira 
ao redor dos mamilos; vazamentos; in-
chaço na axila ou ao redor da clavícula; 
nódulos; espessamento do tecido ma-
mário; mudanças na textura da pele; in-
versão do mamilo, e dor constante nas 
axilas e na mama. Além de estarem 
atentas a esses sinais, vocês devem 
realizar o autoexame. Aproximadamen-
te 80% dos tumores são descobertos 
pelas mulheres ao tocar as mamas. Vo-
cês podem fazer o autoexame em pé, 
de frente para o espelho, ou deitadas”, 
orientou a instrutora. 
Em seguida, a profissional do SEST-
-SENAT falou sobre os fatores de risco 
e prevenção. Segundo Fernanda Sal-
danha, alguns fatores devem ser leva-
dos em consideração, afinal, podem 
indicar maior probabilidade de câncer 
de mama em casos futuros. Ela citou 
os principais deles. “Os fatores de ris-
co são: hereditariedade, sedentarismo, 

obesidade, menstruação precoce (an-
tes dos 10 anos de idade), menopausa 
tardia (entre os 45 e 55 anos de idade), 
reposição hormonal e consumo exces-
sivo de álcool. É muito importante que 
vocês estejam atentas a esses fatores, 
além dos sinais perceptíveis nas ma-
mas que foram citados anteriormente. 
Mas, existem formas de se prevenir 
como a realizar do autoexame; fazer 
mamografia a cada dois anos entre 50 e 
69 anos; fazer mamografia anualmente 
a partir dos 35 anos se houver histórico 
familiar, e praticar exercícios físicos”, 
informou. A instrutora recomendou a 
prática de alongamento, caminhada, 
corrida e outros esportes individuais 
como natação, ciclismo, artes marciais 
etc. Técnicas como pilates e yoga tam-
bém foram citadas como excelentes 
práticas para o corpo e a mente. 
“Exercícios físicos são formas de pre-
venção até mesmo para outras doen-
ças, como como a hipertensão arterial, 
diabetes, doenças cardíacas e proble-
mas respiratórios. Por isso, movimen-
tem-se! Procurem um médico, façam 
exames para saber se vocês estão ap-
tas e tenham um atestado liberando a 
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COMO FAZER
O AUTOEXAME

Com o intuito de prevenir o câncer de mama, o autoexame é um amigo fundamen-

tal, podendo ser realizado a qualquer hora. Com ele, você pode detectar possíveis 

sinais de anormalidade visíveis ou sensíveis ao toque, sendo eles: nódulos, assime-

trias, mudança no mamilo, cor e pele retraída, entre outros.

prática de exercícios físicos. Procurem 
também um profissional de educação 
física e, para isso, vocês podem contar 
o SEST-SENAT”. Fernanda Saldanha 
finalizou dizendo: “O exercício físico 
estimula a glândula hipófise, localizada 
no cérebro, liberando uma substância 
chamada endorfina, que é responsável 
por proporcionar a sensação de prazer, 
relaxamento e bem-estar”, encerrou a 
profissional do SEST-SENAT.

Andreia Borba, Assistente de Cré-

dito e Cobrança da Braspress, é um 

exemplo de que a campanha “Outu-

bro Rosa” é necessária e que cada 

esforço para a manutenção dela ja-

mais será em vão. Durante a campa-

nha de 2018, ela acabou descobrindo 

um nódulo no seio, justamente no 

mês de reflexão e combate ao câncer 

de mama. Andreia realizou um bem-

-sucedido tratamento e venceu esse 

obstáculo com muita fé e otimismo: 

“Se não fosse a campanha, eu não 

teria descoberto que estava com um 

nódulo da mama. Através dela, eu me 

autoexaminei e tive a oportunidade 

de começar um tratamento precoce. 

Não esperem a campanha chegar, 

se autoexaminem diariamente. Outu-

bro Rosa, para nós, é todos os dias”, 

compartilhou Andreia. 
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BRASPRESS PROMOVE A CAMPANHA
de saúde Novembro Azul 

NOVEMBRO AZUL

O psicólogo do SEST-SENAT (Serviço Social do Transporte 
e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) Diego 
Cardonha palestrou em 26 de novembro de 2020

A campanha de saúde “Novembro 
Azul” foi promovida por mais um ano 
consecutivo na Braspress. Ainda que 

diante da crise pandêmica, a Companhia não dei-
xou de promover a reflexão e a conscientização 
para todos os colaboradores de todo o País atra-
vés da Intranet Braspresianos. O “Novembro Azul 
surgiu na Austrália, em 1999, e ganhou força mun-
do afora. No Brasil, a campanha cresce a cada 
ano e a Braspress tem colaborado com o acesso 
às informações de prevenção e cuidados. Além 
das informações, a Companhia também distribuiu 
brindes, sempre seguindo todas as regras de se-
gurança sanitária. 

Com o apoio do SEST-SENAT (Serviço Social 
do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizado 
do Transporte) e o cumprimento do rígido proto-
colo sanitário, a Braspress promoveu uma pales-

tra no auditório da Matriz, em 26 de novembro de 
2020. Com as poltronas sinalizadas, capacidade 
reduzida, desinfecção do ambiente e uso obriga-
tório de máscaras, a organização recebeu 30 co-
laboradores previamente inscritos para a palestra. 

O psicólogo e instrutor Diego Cardonha, da 
Unidade B90 do SEST-SENAT, em Guarulhos 
(SP), fez uma pergunta que chamou a atenção 
dos ouvintes: “O que você ama? Ou quem você 
ama? Você está disposto a perder o que você 
ama? Filhos, família, sua autonomia? Acredito 
que ninguém esteja disposto a perder aquilo que 
ama. Por isso, é tão importante falar sobre pre-
venção.

Após a introdução, o instrutor falou ainda so-
bre o que é a próstata e qual é a sua função no 
corpo humano. “A próstata é uma glândula apro-
ximadamente do tamanho de uma noz. Sempre 
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Ação com distribuição 
de brindes

RH EM FOCO

faço uma pequena analogia para explicar: os tes-
tículos são a indústria onde são produzidos os 
espermatozoides. A próstata é responsável pelo 
transporte desses espermatozoides com a produ-
ção do líquido que os conduzirá ao destino. 

O câncer de próstata é uma doença inerente, 
natural, ao envelhecimento masculino. Se todos 
os homens viverem mais de 100 anos, todos eles 
terão câncer de próstata. Existe também uma pre-
disposição genética, é verdade. Mas, isso não ex-
cluiu o fator ligado ao envelhecimento natural do 
homem”, explicou o instrutor. 

A importância da campanha Novembro Azul 
pode ser provada em números. A cada ano são 
diagnosticados mais de 65 mil novos casos de 
câncer de próstata no Brasil, segundo o Instituto 
Nacional de Câncer (INCA). Esse número repre-
senta quase 30% do número total de novos ca-
sos de câncer no País. O câncer de próstata tem 
um alto índice de mortalidade, “perdendo” apenas 
para o câncer de pulmão, com quase 16 mil mor-
tes somente em 2019. 

Os principais fatores de risco são: idade, pois 
a ocorrência de novos casos aumenta após os 

50 anos; predisposição genética; histórico fami-
liar (quando existem casos na família envolvendo 
parentes de primeiro grau como pai e/ou irmão); 
alimentação com excessivo consumo de carne 
vermelha e uma dieta rica em gorduras; consumo 
de álcool; tabaco e sedentarismo. 

O instrutor falou também sobre alguns sin-
tomas que devem ser sinais de atenção para 
os homens: “Sintomas obstrutivos começam a 
aparecer ao longo do tempo, fazendo com que o 
homem tenha a necessidade de urinar com fre-
quência. Isso acontece porque a uretra prostática 
está obstruída pelo aumento da próstata e é um 
sinal de alerta. Em casos mais graves, observa-
-se a presença de sangue na urina, porém isso só 
acontece quando a doença está bem avançada. 

O que o homem deve fazer quando notar al-
guns desses sintomas? Ele deve procurar o mé-
dico urologista e fazer um exame de sangue cha-
mado PSA. Dependendo do resultado, o médico 
pode fazer a avaliação da próstata por meio do 
exame de toque retal. Se for encontrado algum in-
dício é feita uma biópsia para o devido tratamen-
to”, finalizou Diego Cardonha. 
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Diego Duarte, Gerente Nacional de Recursos Humanos e Contabilidade, deu o seu 

depoimento como gestor da área organizadora da campanha e enfatizou a importância do 

tema entre os colaboradores: “O objetivo da campanha é justamente levantar a questão da 

conscientização principalmente entre o público masculino acima dos 40 anos. Infelizmente, 

muitos homens acabam não dando o devido valor ao assunto por causa do preconceito. 

Então, a campanha vem de encontro com a necessidade de o homem quebrar esse tabu e 

buscar o autocuidado e a prevenção de uma doença grave com altos índices de mortalida-

de. Temos que falar abertamente sobre o câncer de próstata, pois a prevenção é a melhor 

solução”, declarou o gestor. 

CUIDAR DA SAÚDE
TAMBÉM É COISA DE

H   MEMH    

Diego Duarte, Gerente Nacional de Recursos 
Humanos e Contabilidade da Braspress
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MARCELO LIMA 
GLUCK 

Encarregado Operacional 
da filial de Londrina (PR)

Entre 2020 e 2021, muitas pessoas refletiram so-
bre suas vidas e seus planos. A preocupação só 
não foi maior do que a esperança de passar por 

esse momento com saúde e paz. Esse foi um dos relatos que 
Marcelo Lima Gluck, Encarregado Operacional da filial de 
Londrina (PR), fez durante o bate papo com a BRASPRESS 
NEWS. “Espero que dê tudo certo quanto a situação em que 
estamos vivendo com essa pandemia e que na empresa 
possamos crescer juntos com capacitações, cursos e novos 
cargos”, afirmou Marcelo. 

Há 14 anos como colaborador da Braspress, o Encar-
regado Operacional é um homem alegre e de sorriso fácil. 
“Entrei na Braspress em 7 de abril de 2007 como Conferente. 
Fiquei nessa função por 12 anos. Fiz todos os cursos e trei-
namentos que a empresa ofereceu e entreguei meu melhor a 
cada dia. Até que há dois anos fui promovido a Encarregado 
Operacional e gosto muito da minha função”. 

Marcelo, que vai de moto para a unidade da Braspress, 
no interior paranaense, nos  contou que sua rotina na filial de 
Londrina (PR) é bastante intensa e muito motivadora. “O time, 
assim como o ambiente daqui, são muito bons. Nos tratamos 
bem e procuramos deixar todos à vontade para que possamos 
extrair um bom desempenho de cada um dia após dia”, revelou 

Marcelo. Em sua trajetória de mais de uma década na Com-
panhia, ele viveu passagens importantes que marcaram sua 
vida. “Tive um incidente no qual ‘estourei’ um tendão do ombro 
e fiquei alguns meses afastado do trabalho. Foi um momento 
marcante e difícil para mim”, relembrou. A carreira na Braspress 
transformou sua vida. Com esforço e determinação, ele pôde 
proporcionar avanços positivos com a compra de uma casa, 
cinco motos ao longo dos anos e um carro. 

Em pouco tempo de conversa, Marcelo logo falou da fa-
mília demonstrando um intenso sentimento para com os fi-
lhos e a esposa. E nós não poderíamos deixar esse aspecto 
tão importante de fora. Em sua fala, demonstrou que a fa-
mília é um dos pilares fundamentais na vida de um homem. 
“Minha rotina ao chegar em casa é curtir a família e saber o 
que cada um fez durante o dia”. 

Integrante de uma grande família, e pai de quatro filhos, 
Marcelo se considera um homem privilegiado por ter uma 
família grande e muito próxima a ele: “Eles são verdadeiras 
bênçãos para mim”, declarou cheio de sentimento. Antes de 
finalizar, ele se definiu um homem multitarefa. Além de En-
carregado Operacional e pai, ele ainda ajuda nos trabalhos 
domésticos, limpa a casa e fabrica móveis em madeira, sen-
do este último, um de seus hobbies favoritos.  
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LUCIANO MENDONÇA 

Supervisor Operacional da 
filial de Maceió (AL)

NOSSA GENTE

“Se eu puder aconselhar um colaborador que está che-
gando agora na Braspress, falaria para ele se capaci-
tar, estudar, se dedicar e aproveitar bastante, pois a 

Braspress é uma empresa que oferece muitas possibilidades 
para quem trabalha aqui”. Abrimos com essa fala do Luciano 
Mendonça, Supervisor Operacional da filial de Maceió (AL), que 
há 13 anos dedica-se a Companhia e conhece bem cada de-
talhe da operação de distribuição logística na capital alagoana. 

Oportunidade é uma coisa que Luciano soube aproveitar 
bem. Dedicado e competente, ele ingressou na Braspress na 
função de Conferente. Foi galgando seu espaço com muito 
trabalho, até chegar ao cargo de Supervisor Operacional há 
dois anos. Ele contou que dentre as muitas lembranças des-
te período, ele recorda-se com saudade de pessoas que o 
motivaram a seguir sempre em frente: “O saudoso Regional, 
Waldir Gerardi, me deu a oportunidade de assistir a proces-
sos seletivos e ver como ele conduzia tudo. Inclusive, ele 
fazia elogias ao meu trabalho.  

Outra pessoa marcante na minha história é a Gerente 
Edilene Ribeiro, que hoje está em Brasília (DF). Em sua pas-
sagem por aqui, ela me ensinou muito sobre a operação e 
me motivou a aprender sempre mais para alcançar níveis 
mais altos. Sou muito grato por essas pessoas que passa-
ram pela minha vida e que deixaram boas lembranças”, com-
partilhou Luciano. Atualmente, ele supervisiona uma equipe 
e procura ser igualmente motivador como foram os seus 
mestres do passado. 

Luciano relatou ainda que na filial de Maceió (AL) o clima 

entre os colaboradores é de ajuda mútua: “Temos um time 
muito determinado e sempre pronto para tudo. Aqui, nin-
guém nunca diz não. Todos têm muita disposição em apren-
der, executar, ensinar e trabalhar em equipe. O ambiente é 
muito bom. Ao longo desses anos, vimos muita superação 
e objetivos alcançados”, revelou o Supervisor Operacional. 

Com uma rotina bastante agitada na filial, Luciano equili-
bra a vida profissional e pessoal entregando tudo de si para a 
família e buscando passar um tempo de qualidade com a filha 
Júlia, de 5 anos. “Gosto muito de praticar esportes. Minha vida 
sempre girou em torno de atividades físicas. Minha filha, Júlia, 
gosta muito de andar de patins. Eu não ando, mas acompanho. 
Incentivo muito para que ela pratique esportes e tenha uma vida 
saudável e de qualidade. Tento dar exemplo: pratico muscula-
ção, já lutei e gosto de estar sempre em movimento”. 

Para Luciano, a Braspress tem uma importância muito 
grande para ele e sua família. Nesses 13 anos na Compa-
nhia, ele realizou alguns sonhos, entre eles, a casa própria e 
a reforma da casa de sua mãe. “Trabalhando na Braspress, 
pude dar mais conforto e qualidade de vida para minha famí-
lia”, expressou com alegria.  

Apesar das adversidades enfrentadas por todos durante 
a pandemia, Luciano se mantém otimista e finalizou contan-
do o que deseja para o futuro: “Espero continuar trabalhando 
para dar melhores condições a minha família e uma edu-
cação de qualidade para minha filha. Desejo também fazer 
cursos, estudar e continuar prosperando na minha área e 
colaborando com a Braspress”, finalizou Luciano. 
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ISRAELA MORGANA 
DOS SANTOS 
FERREIRA  

Administradora-Financeira 
da filial de Macaé (RJ)

“Uma das coisas mais importantes que a Braspress 
me proporcionou, é algo que dinheiro nenhum com-
pra: abertura da mente. Foi nesta empresa que, por 

meio de muito incentivo, em especial, de um dos meus su-
pervisores, que compreendi e abracei o meu potencial, o que 
me levou a cursar a faculdade de Administração. Mal sabia 
eu que, a partir daquele momento, minha vida e, sobretudo, 
minha visão acerca do mundo, mudaria por completo. 

Antes de ingressar na faculdade, eu pensava e agia 
como um colaborador. Depois que comecei a estudar, meu 
pensamento se transformou e passei a olhar a empresa não 
só como administradora, mas também como proprietária. É 
isto que acontece quando a mente se abre para novas pos-
sibilidades. A gente muda.” Foi assim que Israela, Adminis-
tradora-Financeira da filial de Macaé (RJ), começou a nos 
contar sua trajetória que começou em 2013.

De lá para cá, são 7 anos de dedicação, aprendizado, mui-
tas histórias e vitórias para contar. Israela, que é baiana, nascida 
em Pojuca, mudou-se para Macaé aos 21 anos, com o propósito 
de estudar e ingressar no mercado de trabalho. “A Braspress 
abriu muitas portas. É uma empresa que olha para o colabora-
dor. Acredito muito em Deus, que Ele coloca pessoas e empre-
sas para olharem por nós para que a gente se desenvolva. 

Dedicada, atenta e com uma gigante vontade de apren-

der, Israela nos contou, ainda, sobre a sua relação com o 
trabalho: “Eu sei tudo sobre o operacional, pois sou encan-
tada pelo setor. Eu gosto da correria, gosto de solucionar 
questões da área. No início, quando sobrava um tempo, eu 
sempre passava nas mesas dos colegas, aprendendo o tra-
balho de todos os setores. Assim, aprendi tudo sobre cada 
etapa do operacional”, compartilhou. 

Defensora da empatia e do trabalho em equipe, Israela 
faz questão de deixar um recado aos profissionais recém-
-chegados à Braspress: “Tenham proatividade, queiram 
aprender e não busquem reconhecimento a curto prazo, pois 
isso vem com o tempo. Não sou líder diretamente, mas sem-
pre incentivo os colegas a aprender o máximo. Sei que todos 
conseguem,” enfatizou a profissional. 

Assim como a maioria dos brasileiros neste momento de 
pandemia, ela fez da tecnologia uma ponte que a mantém li-
gada à família. Israela, que está aguardando o primeiro filho, 
contou que isso ajudou muito a suprir a saudade de todos. 
Afirmou, ainda, que procura ficar junto da natureza quando 
pode e gosta de reunir-se com os amigos, para momentos 
de oração e louvor. “Tenho muita fé em Cristo e sei que Ele 
tem um propósito para mim aqui em Macaé”, testemunhou  a 
jovem que é mais um exemplo de profissional que orgulho-
samente chamamos de “Nossa Gente”. 
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FLÁVIO JOSÉ 
HERMOGENES 

Supervisor Operacional da 
filial de Juiz de Fora (MG)

NOSSA GENTE

“A família é minha âncora, meu porto seguro, que me 
faz tocar adiante, ser um cidadão melhor, um pro-
fissional melhor e um ser humano melhor. A minha 

família é quem traz essa oportunidade de demonstrar quem 
realmente eu sou.” As belas e sábias palavras foram proferi-
das por Flávio José Hermogenes, Supervisor Operacional da 
filial de Juiz de Fora (MG).

Colaborador da Braspress há 9 anos, Flávio conta com 
orgulho sobre as atividades que desenvolve na Companhia: 
“Meu trabalho é dinâmico e minha rotina envolve supervisio-
nar as operações e, sobretudo, ser um facilitador da rotina 
dos demais colaboradores, para que a execução de suas 
tarefas esteja de acordo com os procedimentos da empresa. 

 Com tantos anos de casa, muitas são as conquistas e vi-
tórias a serem lembradas, mas Flávio fez questão de ressal-
tar uma situação especial, vivida por ele e seus companhei-
ros de jornada: “Um acontecimento que me marcou bastante 
foi quando o Sr. Urubatan Helou nos convidou para uma vi-
sita ao Planeta Azul. Foi realmente muito gratificante estar 
ali e assistir a palestra que ele fez aos Motoristas. Sermos 
convidados pelo Diretor Presidente da empresa realmente 
foi algo grandioso”, relembrou a visita que aconteceu em ju-
lho de 2018.

E como nem só de trabalho vive o homem, Flávio, que é 

pai de dois filhos, comentou sobre suas atividades nas horas 
vagas: “Apesar de trabalho agitado, eu tento levar uma vida 
simples que envolve cuidar da casa, fazer as tarefas de es-
cola com meus filhos, assistir TV com eles e fazer leituras. 
Meu time do coração é o Flamengo e sempre que consigo, 
acompanho jogos e notícias do time. 

Gostamos muito de fazer essas atividades juntos e eu 
acho isso muito importante. Quando temos oportunidade, fa-
zemos viagens e eu, sempre que posso, tiro um tempo para 
ler e ouvir música. Eu gosto muito de ouvir música. Nas fé-
rias, eu gosto de ir à praia. Sempre visito meus parentes no 
Espírito Santo e curto a praia de Guarapari, no litoral Capixa-
ba. Gosto muito daquela região”, declarou.

 Ao ser questionado sobre os planos futuros, Flávio refle-
tiu: “O meu sonho, hoje, acredito que seja o mesmo de todo 
mundo: sair desta pandemia com saúde, tendo nos tornado 
cidadãos melhores, profissionais melhores e pessoas melho-
res. No mais, desejo que venham grandes conquistas para 
nós, tanto na filial, como individualmente, crescendo junto 
com a Companhia”.  Ele continuou dizendo: “Sou Testemu-
nha de Jeová e fazemos um trabalho social voluntário para 
ajudar as pessoas a serem cidadãos melhores, bem como 
levarmos uma mensagem de conforto e esperança para um 
futuro melhor”, finalizou.
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BRASPRESS COLABORA
com o meio ambiente

1

A Braspress faz a reciclagem de todo 
o excesso de papéis que comprem 
seu rito fiscal, geralmente após cin-

co anos da data de emissão do documento. Essa 
prática habitual acontece há muitos anos. Com a 
era digital, o volume vem diminuindo, mas mos-
tra que a Companhia continua colaborando com o 
meio ambiente. No ano passado, foram reciclados 
158.740 quilos de papel e 3.060 quilos de papelão 
utilizados para armazenar os documentos nos ar-
quivos da Companhia. 

A quantia expressiva foi um resultado obtido a 
partir do descarte adequado de material reciclável, 
bem como da economia gerada com a diminuição 
de espaço físico para arquivamento nas unidades 
de São Paulo (SP) e de Porto Alegre (RS). Com a 

entrada em vigor do comprovante de entrega digi-
tal, no final de 2019, a Braspress imediatamente 
começou a utilizá-lo, mantendo-se na vanguarda 
tecnológica do setor, reduzindo o uso de papel.

Comprovante de 
entrega digital

“Já vínhamos trabalhando na adequação do 
comprovante de entrega digital. A partir da efetiva 
implementação, todos os comprovantes emitidos 
há mais de cinco anos foram reciclados, e a cada 
mês um novo lote era descartado. Antes do pro-
cesso, todo o material foi digitalizado e agora está 
armazenado no Datacenter Braspress”.

A afirmação é do Diretor de Desenvolvimento e 
Novos Negócios do Grupo Braspress, Tayguara He-
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Departamento de Emissão na filial de São Paulo (SP) gera 
toneladas de documentos para seguir a legislação

Giuseppe Coimbra, Diretor Administrativo-Financeiro 
da Braspress

MEIO AMBIENTE

lou, que acompanhou tais procedimentos de perto, 
pois, como Presidente do SETCESP (Sindicato das 
Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e 
Região), sugeriu essa mudança no ENCAT (Encon-
tro Nacional dos Coordenadores e Administradores 
Tributários Estaduais), área responsável pela docu-
mentação, junto à Secretaria da Fazenda e a ANTT 
(Agência Nacional dos Transportes Terrestres).

“Felizmente, o ENCAT acatou a nossa ideia. 
Como o processo tem validade fiscal e jurídica, 
garante segurança e facilidade para todos os en-
volvidos na cadeia logística”, destacou ele. De 
acordo com Tayguara Helou, o projeto se deu com 
a implementação do comprovante de entrega digi-
tal e em conformidade a uma nova regra tributária 
em vigor no Brasil, publicada pelo ENCAT através 
da nota técnica 2019.001, de 12.08.2020.       

 Segundo Giuseppe Coimbra, Diretor Adminis-
trativo-Financeiro da Braspress, todo o material 
para descarte é entregue a uma empresa espe-
cializada na reciclagem de papel, que acaba des-
tinado a novas funções, podendo até virar uma 
revista como esta, por exemplo. “Antes do conhe-
cimento eletrônico, cada documento em papel ti-
nha cinco vias, das quais duas necessitavam de 
arquivamento especial: nota fiscal e comprovante 
de entrega”, afirmou o executivo. Evidentemente, 
isso gerou um grande volume de documentação 
na Companhia. Para se ter uma noção do tama-
nho da burocracia, a Braspress chegou a ter 56 
milhões de comprovantes de entregas arquiva-
dos, conforme exigência legal.

A importância do processo
Giuseppe Coimbra destacou que a questão do 

volume de documentação gerado pelas empre-
sas, antigamente, era inerente ao negócio. “Não 
era possível operar sem gerar documento físico 
e manter volumes de papel em grandes espaços. 
Creio que a importância desse assunto tem um 
apelo direto com o meio ambiente”, declarou. 

O arquivamento tinha um peso substancial 
para a Braspress, pois envolvia centenas de pes-
soas na logística reversa em todo o Brasil para 
estruturar arquivos e disponibilizar milhares de 
documentos conforme a legislação. A tendência 
é de que esse arquivamento desapareça com a 
chegada do meio digital. 

“Nos próximos anos, teremos pouco papel 
em circulação, mas, ainda assim, a reciclagem 
é uma etapa do processo que pode melhorar a 
qualidade ambiental de maneira geral. A questão 
realmente tem grande importância e traz em seu 
vácuo ganho de espaço, tempo, enormes estrutu-
ras, agilidade, assertividade e redução de custos”, 
finalizou Giuseppe Coimbra.
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AEROPRESS: NÃO HÁ CRISE QUE 
derrube quem nasceu para voar!

O terminal da Aeropress está localizado dentro do 
megacomplexo Planeta Azul, em Guarulhos (SP)

A Aeropress, divisão rodoaérea do 
Grupo Braspress, foi uma das empre-
sas mais afetadas pela crise devido 

à escassez de voos durante a pandemia. Ainda 
assim, nunca parou de atuar e contou com a união 
de sua equipe em que todos se reinventaram e 
superaram os desafios em conjunto com a Direto-
ria Operacional e a Diretoria Comercial do Grupo. 

Jacinto Júnior, Superintendente da Aeropress, 
contou as maiores dificuldades do transporte ro-
doaéreo no Brasil desde o início da pandemia: 
“O epicentro do problema se apresentou em 18 

de março de 2020, quando os números de no-
vos casos de COVID-19 começaram a aumentar. 
Mesmo antes das restrições da ANAC (Agência 
Nacional de Aviação Civil), já se verificava queda 
no número de voos, porque a quantidade de pas-
sageiros nos voos comerciais não mais se manti-
nha. A ANAC e as companhias aéreas, então, reu-
niram-se para determinar uma quantidade mínima 
de voos entre as cidades brasileiras.

Em 27 de março de 2020, houve uma queda 
significativa da oferta de 2 mil para 147 voos di-
ários. Esse sistema, que ficou conhecido como 



BRASPRESS NEWS 111

RODOAÉREO

Da direita para a esquerda: Vinicius Martins, 
Gerente da Aeropress; Jacinto Júnior, Superinten-
dente da Aeropress; Luiz Carlos Lopes, Diretor de 
Operações; Motoristas da divisão rodoaérea; Dye-
go Bezerra, Supervisor Administrativo de Frota; 
Rodine Cogliatti, Gerente Nacional de Operações 
Aéreas, e Alvaro Silva, Analista de Processos, em 
evento realizado em 2019

‘Malha Aérea Essencial’, causou uma redução 
de 93% nos voos, obrigando-nos a operar com 
apenas 7% da oferta original. Além da diminuição 
de frequência, houve aumento de tarifa, ou seja, 
tivemos que renegociar as tarifas. A nossa trans-
ferência ficou muito prejudicada”, desabafou o Su-
perintendente da Aeropress.

Mesmo sofrendo os efeitos da pandemia, foi 
possível manter a Aeropress relevante e ainda 
mais competitiva para o mercado brasileiro. “Cria-
mos o serviço ‘Rodoexpresso’, que consiste em um 
sistema pelo qual as cargas da Aeropress têm prio-
ridade nos caminhões da Braspress nas transfe-
rências. Assim, as encomendas têm espaço nobre 
nos caminhões e contam com tratamento prioritário 
no embarque e desembarque. Isso ainda confere 
ao produto um diferencial sobre o transporte rodo-
viário tradicional”, destacou o executivo. 

O Departamento Comercial também foi mui-
to competente, segundo Jacinto, ao ofertar esse 
conceito. Aliado a tudo isso, uma rota não perdeu 
frequência: Guarulhos–Manaus e Manaus–Gua-
rulhos, muito representativa para a Divisão Rodo-
aérea. “Continuamos operando com muita força 
nessa rota e mantivemos nosso market share 
dentro dos cargueiros, garantiu Jacinto. Mesmo 
com o agravamento da situação pandêmica, a 
oferta nas principais capitais do Brasil voltou à 
frequência diária. Até Manaus (AM), que passou 
por momentos extremos, não ficou sem voo um 
dia sequer.

Equipe da Aeropress 
em Manaus (AM)

 O Superintendente prosseguiu sua análise 
do momento, quando o trabalho aumentou mais 
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Jacinto Júnior, Superintendente da Aeropress, 
recebendo o prêmio de melhor transportadora 
Rodoaéreo no prêmio Top do Transporte 2019

que o dobro, mesmo com a escassez de voos. 
Foram necessárias diversas reuniões, bem como 
novos controles de espaço e outras urgências 
nas demandas. “Passamos por um sofrimento 
silencioso, pois estávamos imersos no trabalho. 
Com as ações conjugadas de todas as equipes, 

a Aeropress conseguiu atender bem a todas as 
demandas, inclusive mantendo o seu maior dife-
rencial que é o foco no Cliente e na nossa Gente. 
Geograficamente estamos distantes, mas somos 
muito próximos no campo profissional. Durante 
todo esse período, fizemos todos os dias reuniões 
on-line, como se fosse um ‘fechamento do expe-
diente’. 

A Braspress, desde cedo, já dispunha de um 
protocolo sanitário, estabelecido para que pudés-
semos cuidar dos braspresianos e braspresianas 
de Manaus e de todo o País, porque o trabalho é 
essencial e não pode parar. Atuamos de acordo 
com as regras das cidades em lockdown, nos ho-
rários permitidos, realizando as entregas que po-
deriam ser feitas e respeitando também os casos 
em que não poderiam ser feitas, se não fossem 
caracterizadas como essenciais.

Nunca deixamos de voar. Todos os 147 voos 
diários da ‘Malha Aérea Essencial’ levavam mer-
cadorias dos Clientes da Aeropress, justamente 
por causa da prioridade e das reservas em voos 
que sempre tivemos. Mantivemos a operação 
mesmo com menor número de voos, atendemos 
às demandas e aumentamos o faturamento. Con-
seguimos isso com muito trabalho e Deus no co-
mando”, finalizou Jacinto Júnior. 
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BRASPRESS INVESTE EM
transformação digital 

INOVAÇÃO

A Braspress é uma empresa 
que tem a inovação em 
seu DNA. Desde o início 

das operações, em 1977, a Companhia 
sempre investiu não apenas na velo-
cidade das entregas, mas também na 
agilidade dos processos e das informa-
ções. Chegamos a 2021 na vanguarda 
tecnológica da logística de distribuição, 
investindo constantemente em tecnolo-
gias de inovação e mantendo a susten-
tação de toda a sua infraestrutura.

Mas, antes de mais nada, o que é 
transformação digital e por que ela é 
tão necessária? Transformação digital 
é um complexo processo que caminha 
em constante atualização através de 
pesquisas e desenvolvimento de novas 
resoluções digitais. A aplicação dessas 

resoluções, que podem ser programas, 
softwares e plataformas, têm o objetivo 
de solucionar problemas antes resolvi-
dos da maneira tradicional, seja com o 
uso de antigos sistemas ou até manu-
almente.

A transformação digital nasce do 
desejo de fornecer ferramentas facili-
tadoras para otimização dos proces-
sos internos. É o que diz Tayguara 
Helou, Diretor de Desenvolvimento e 
Novos Negócios do Grupo Braspress, 
e grande entusiasta da transformação 
digital na Companhia. “Os benefícios 
da transformação digital são múltiplos: 
para clientes e colaboradores. A trans-
formação chega para facilitar e melho-
rar a qualidade de vida de todos. Para 
colaboradores, os benefícios são siste-

mas mais práticos, mais confiáveis, se-
guros, que tenham menos input huma-
no e que sejam o mais automatizados 
possível. Para clientes, os benefícios 
da transformação, entre muitos, é faci-
litar acessos e ter informação precisa e 
em tempo real”, declarou o Diretor.

Mas, para que tudo isso aconteça, 
foi preciso investimento em tecnolo-
gia e em pessoas. O fator humano é 
essencial para o desenvolvimento de 
novas ferramentas. Prova disso, é que 
a Braspress criou uma divisão do seu 
departamento de Tecnologia da Infor-
mação (TI). Atualmente, a Companhia 
trabalha em duas frentes bem defini-
das: Inovação e Sustentação. Taygua-
ra Helou explicou como isso funciona: 
“Nosso departamento de TI trabalha 
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Datacenter Braspress localizado no Planeta Azul 

Giuseppe Lumare Júnior, Diretor 
Comercial da Braspress

em duas frentes: inovação e sustenta-
ção. Isso não aconteceu de uma hora 
para a outra, isso foi construído ao lon-
go do tempo. Percebemos que chegou 
a hora de modernizar a estrutura cen-
tral do nosso sistema como um todo. 
Então, chegamos a essa conclusão 
há um ano e meio atrás quando está-
vamos trabalhando na elaboração de 
novos projetos e tomamos a decisão 
de separar as coisas porque para fazer 
um projeto de reestruturação sistêmica 
é como trocar a asa de uma aeronave 
durante o voo”, elucidou o executivo.

Rafael Hoepfner, Gerente do depar-
tamento de Tecnologia da Informação 
(TI), compartilhou um pouco daquilo 
que o departamento tem realizado: “A 
TI está tomando várias ações nas fren-
tes de inovação e otimização do lega-
do. Tudo começou com a reformulação 
da arquitetura computacional de nosso 
datacenter através da atualização dos 
equipamentos de hardware e software. 
Isso é muito importante porque vai dar 
maior velocidade, capacidade de arma-

zenamento, e possibilitar uma melhor 
experiência para nossos usuários inter-
nos, justamente onde a transformação 
digital se inicia, dentro de casa. Deste 
modo poderemos oferecer a mesma 
experiência aos nossos clientes, tra-
ta-se de oferecer aquilo que também 
usamos. Buscamos sempre por maior 
autonomia, rapidez e flexibilidade em 
um mundo tão competitivo como a lo-
gística de distribuição. Além disso, a TI 
está tratando de padronizar tecnologias 
e processos. Entendemos que uma 
governança de TI presente e atuante 
suportada por tecnologia de ponta é 
fundamental para garantirmos a quali-
dade da prestação de serviços em todo 
o território nacional e até internacional, 
serviços esses  como rastreamento de 
encomendas e atendimento ao cliente 
omnichannel (voz, chat, e-mail, what-
sapp e portal do cliente).  Em paralelo, 
aprimoramos o departamento de pro-
jetos para gerir melhor nossas deman-
das evolutivas e corretivas vindas dos 
departamentos comercial, operacional 
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Investimentos em inovação impactam direta-
mente a operação da Companhia 

Luiz Carlos Lopes, Diretor de 
Operações da Braspress

INOVAÇÃO

e administrativo”, afirmou o Gerente.
Para Giuseppe Lumare, Diretor Co-

mercial, mostrou como essas ações 
vão proporcionar um novo momento 
para a Companhia, uma virada impor-
tante nos negócios: “A transformação 
digital não é um objetivo, ela é um meio 
para tornar a Braspress uma empresa 
multisserviços e multiprodutos. O novo 
sistema que desejamos implantar é um 
sistema totalmente multitarefas em to-
das as áreas: área administrativa, co-
mercial e operacional.           

No comercial, por exemplo, tere-
mos a capacidade de moldar tarifas de 
acordo com a logística do cliente: tari-
fas para o B2B, tarifas com prazos de 
entrega mais curtos ou mais longos. Já 
trabalhamos o B2C, o Farma, mas com 
o processo de inovação e criação de 
multiprodutos vai abrir maiores possibi-
lidades de personalizar esses serviços 
e produtos de acordo com cada clien-
te”, declarou Giuseppe Lumare.

O Diretor de Operações, Luiz Car-
los Lopes, encerrou falando um pou-
co do impacto das transformações na 
área operacional: “Entendo que falar 
em transformação digital atualmente é 
um exercício constante, vivido de for-
ma intensa. É verdade que a decisão e 
aplicação das tecnologias e suas ten-
dências não são feitas de forma isola-
da, pois é necessário e indispensável 
para obtenção de seus melhores re-
sultados, que estejam acompanhadas 
de mudanças culturais acima de tudo. 
Para isso, investimentos não somente 
nos mais modernos equipamentos de 
classificação, sorteamento e rastreio 
das encomendas. Foi necessário, tam-
bém, investir na qualidade da mão de 
obra. Resultado de tudo isso indicou 
que a junção de todas essas medidas, 
respaldadas por novas e eficazes tec-
nologias, têm contribuído para o avan-
ço contínuo da nossa atividade”, finali-
zou Luiz Carlos Lopes. 
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Prezados amigos
Sr. Urubatan Helou e Sr. Milton Petri, 
Somos chamados a ser “Cidadãos do Infinito” (Filipenses 
3:20) e acreditamos que quanto mais próximos do Senhor, 
mais e mais os valores recebidos na educação vão sendo 
lapidados para o nosso bem e para o bem do nosso próxi-
mo. Infelizmente, valores são questionados e muitas vezes a 
vida, que é o maior dom de Deus. Para alguns, a vida passa 
a não ter nenhum valor diante da violência e por nada desse 
mundo podemos deixar que a frieza de alguns corações nos 
contamine. Somos chamados a construir um mundo justo e 
fraterno. 
O Hospital de Amor é uma ponta esculpida, entalhada em 
bronze, trabalhada com ferragens de sustentação, mas só 
um pequeno detalhe: essa bela porta depende de uma chave 
para abri-la ou fechá-la, e você é a CHAVE desse importante 
complexo hospitalar que devolve esperança de vida a tantas 
pessoas desse imenso País. 
Nosso testemunho é fundamental para que os outros apren-
dam com você a partilhar e, por isso, agradecemos sua doa-
ção dos transportes ora realizados para o Hospital de Amor. 
Você acreditou em nossa proposta para cura de todos os 
males, ou seja, o Amor. O sentimento mais lindo que o ser 
humano pode sentir, só não prospera em corações que se 
amedrontam com as sombras. Tenha a certeza de que você 
investiu mo único bem que a ferrugem não corrói e os ladrões 
não roubam (Mateus 6:19). Você investiu na Vida. Nem o Sol 
poderá brilhar se o céu não se abrir! 
Em nome de todos os pacientes, familiares, médicos e cola-
boradores, nosso muito obrigado! 

Luiz Antônio Zardini,
Ger. Captação de Recursos,

Hospital de Amor, 
Barretos (SP) 

Caro Amigo Urubatan, 
Recebi aqui a obra enviada, muita gentileza do Junior e sua. 
O Junior havia comentado com o Euclides Neto, ele já a rou-
bou e colocou na casa dele. 
Obrigado pela Fineza e o carinho 
Um grande abraço. 

Euclides Facchini Filho, 
Dir. Superintendente, 

Facchini – Implementos Rodoviários, 
Votuporanga (SP) 

Caro Urubatan, 
Espero encontrá-lo bem. 
É com muita alegria que escrevo para informar que a Bras-
press é a campeã no setor de Transportes do nosso Anuário 
Época Negócios 360º, realizado em parceria com Fundação 
Dom Cabral. 
Os jornalistas responsáveis pelas reportagens do anuário 
devem entrar em com a assessoria de imprensa. 
Por conta do novo Coronavírus, estamos avaliando o melhor 
formato para o evento deste ano, para que possamos cele-
brar em segurança. Teremos mais informações em breve.
Abraços, 

Sandra Boccia, 
Diretora de Redação,

Revista Época Negócios, 
São Paulo (SP)

Prezado Sr. Urubatan Helou, bom dia, 
Parabenizo pela iniciativa de comprar 200 caminhões, como 
sempre acreditando no BRASIL e dando vazão ao constante 
espírito empreendedor. 
Desejo muita saúde, coragem e sucesso na sua iniciativa. 
Forte abraço. 

Dorival Jesus Augusto, Diretor,  
Hífen Com.  Editorial, 

São Paulo (SP) 

Boa tarde! 
Neste Dia do Amigo, queremos agradecer a todas as Em-
presas Amigas por assumirem o compromisso com a Res-
ponsabilidade Social, colaborando com a transformação de 
milhares de vidas no sertão nordestino. 
Forte Abraço, 

Simone Leal, 
Desenvolvimento Institucional, 

Amigos do Bem, 
São Paulo (SP) 

Urubatan e Junior, 
Espero que ainda se lembrem de nossa conversa sobre a 
companhia aérea de carga. 
Hoje, estou enviando este e-mail para parabenizá-los e co-
memorar junto com vocês os 43 anos da Braspress. 
Que venham mais 143 anos de muito sucesso e crescimen-
to, vocês merecem.
Um grande abraço. 

Edson Salvio Junior 
Dir. Prosafe Defesa, 

São Caetano do Sul (SP)
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Sr. Urubatan e Sr. Petri...
Com muita alegria, gratidão, trabalho, comemoramos os 43 
anos da BRASPRESS, um dia de fato memorável para todos 
nós Braspresianos. Uma linda história de sucesso, fruto de 
muito trabalho, dedicação, renúncias, respeito, amor.
Sou admiradora incondicional, respeitosamente dos Srs.
Sr. Urubatan, Sr. Petri... O respeito, a admiração, o carinho 
que vocês demonstram um pelo outro, tão verdadeiro, es-
pontâneo, amigo, é contagiante. Me emociono ao ouvi-los.
Empreendedores, visionários de uma capacidade imensa, 
que conseguiram formar um time excepcional de diretores, 
líderes. Não poderiam ter escolhas melhores.
Que Deus continue abençoando a vida, a família de vocês, 
realizando seus sonhos, proporcionam hoje, a milhares de 
pessoas a oportunidade de acreditar, sonhar, com fruto do 
trabalho que propiciam a cada um de nós, membros desta 
família formidável que é a BRASPRESS, uma empresa líder 
no mercado.
Que venham muitos e muitos anos de muito sucesso, con-
quistas, realizações.
Parabéns! 
Tenho muito orgulho em fazer parte desta família Braspre-
siana.
Respeitosamente,

Carla Mendonça, 
Ger. Regional do Triângulo Mineiro, 

Uberlândia (MG) 

Pessoal, 
Em nome da Lacoste venho agradecer imensamente o tra-
balho realizado! Principalmente considerando o momento 
delicado que estamos atravessando!
É realmente gratificante, saber que nosso Parceiro, aceitou 
sem hesitar em colaborar e participar desta Ação que sem 
dúvida ajudou e ajudará muitas famílias.
Todos as instituições já confirmaram o recebimento e co-
mentaram positivamente sobre o processo de entrega das 
cestas.
Forte abraço a todos, estamos ansiosos pela retomada do 
mercado e contamos mais uma vez com vocês para seguir-
mos em busca da excelência nas entregas.

Robson Reimberg,
Transportation Coordinator, 

Lacoste, 
São Paulo (SP)

Boa tarde, Urubatan!
Sou o Renato Muszkat filho do Dr. David. 
Esta foi a 41ª campanha realizada em Uberaba e ficamos 
felizes em poder contar com a sua generosidade de sempre.
Aproveito para elogiar o seu Gerente Luiz de Uberaba que 
sempre nos trata com muita atenção e carinho.
Forte abraço 

Renato Muszkat, 
Organizador da Campanha de Auxílio 

às Entidades Assistenciais de Uberaba (MG), 
São Paulo (SP)

          
Mestre Urubatan, boa tarde! 
Ontem, indo visitar um grande cliente, tive o prazer de ouvi-lo 
em entrevista na rádio Jovem Pan e como sempre, brilhante!
Fiquei lembrando das empreitadas: TODO BRASIL EM 
SUAS MÃOS, Fundação da Rodex, Refundação da Aero-
press, o primeiro SORTER BRASIL... Overnight Capitais e 
tantos outros desafios.
Meu verdadeiro MBA foi com o Sr., Harvard que fiz depois só 
complementou a prática da vida no Planeta AZUL.
SUCESSO, LUZ, CARINHO E ADMIRAÇÃO SEMPRE PE-
LOS SRS.
Grande abraço ao Sr. e ao Sr. Petri.

Rogério Caramante, 
Division Manager, 

São Paulo (SP)

Bom dia! 
Parabéns pelos 43 anos! 
Orgulho fazer parte desta grande Empresa!

Luiz Carlos Mattos Maia, 
Supervisor de Frota da Braspress, 

Campinas (SP)

MENSAGENS
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ACRE
Rio Branco ..............................  (11) 2188-9000

ALAGOAS
Maceió ..................................... (82) 4009-9300

AMAPÁ
Macapá .................................... (11) 2188-9000

AMAZONAS
Manaus .................................... (92) 2125-2700

BAHIA
Barreiras .................................. (77) 3614-9400
Feira de Santana .................... (75) 3603-1350
Itabuna ..................................... (73) 3612-2973
Salvador .................................. (71) 3291-6700
Vitória da Conquista .............. (77) 3420-6000

CEARÁ
Fortaleza ................................. (85) 3499-6300
Juazeiro do Norte ................... (88) 3532-7300

DISTRITO FEDERAL
Brasília ..................................... (61) 3403-5900

ESPÍRITO SANTO
Cachoeiro do Itapemirim ....... (28) 3037-7000
Colatina ................................... (27) 3722-9300
Vitória ...................................... (27) 3298-2200

GOIÁS
Goiânia .................................... (62) 4005-9400
Porangatu ................................ (62) 3363-9200
Rio Verde ................................ (64) 2101-2400

MARANHÃO
Imperatriz ................................ (99) 2101-5500
São Luís .................................. (98) 2106-6700

MATO GROSSO
Cuiabá ..................................... (65) 2121-5500
Rondonópolis .......................... (66) 3421-0029

MATO GROSSO DO SUL
Campo Grande ....................... (67) 2107-6100
Três Lagoas ............................ (67) 3509-5900

MINAS GERAIS
Contagem .... (31) 3359-4200/(31) 2129-0450

Divinópolis ............................... (37) 2101-1800
Governador Valadares .......... (33) 2101-7100
Ipatinga .................................... (31) 2109-3100
Juiz de Fora ............................ (32) 3690-9900
Montes Claros ........................ (38) 2101-4100
Paracatu .................................. (38) 3311-4300
Patos de Minas ....................... (34) 2106-8200
Pouso Alegre .......................... (35) 3429-5500
Uberaba ................................... (34) 2104-7400
Uberlândia ............................... (34) 2101-7100
Varginha .................................. (35) 2105-6000
PARÁ
Belém ....................................... (91) 3214-4450
Marabá .................................... (94) 2101-6130
PARAÍBA
Campina Grande .................... (83) 3332-1500
João Pessoa ........................... (83) 2107-5800
PARANÁ
Cascavel .................................. (45) 2101-8400
Curitiba .................................... (41) 3239-8200
Guarapuava ............................ (42) 3303-1500
Londrina .................................. (43) 3373-6300
Maringá ................................... (44) 2101-0700
Pato Branco ........................... (46) 2101-9000 
Ponta Grossa ......................... (42) 2101-2000 
Umuarama .............................. (44) 3361-4300 
PERNAMBUCO 
Caruaru ................................... (81) 3046-0100 
Petrolina .................................. (87) 2101-9700 
Recife ...................................... (81) 2119-9200 
PIAUÍ 
Teresina ................................... (86) 3217-1550 
RIO DE JANEIRO 
Campos dos Goytacazes ...... (22) 2101-2200
Duque de Caxias ...................  0800 749 0020
Macaé ...................................... (22) 2757-6100 
Nova Friburgo ........................ (22) 2524-1000 
Resende .................................. (24) 3354-9350 
Rio de Janeiro ......................... (21) 3668-3500 
RIO GRANDE DO NORTE 
Natal ........................................ (84) 4005-4600 
RIO GRANDE DO SUL 
Caxias do Sul .......................... (54) 3204-3600 

Novo Hamburgo .................... (51) 2123-6100 
Passo Fundo .......................... (54) 3317-5300 
Pelotas .................................... (53) 2123-3300 
Porto Alegre ........................... (51) 2104-3000 
Santa Cruz do Sul ............... (51) 3713-7250 
Santa Maria ........................... (55) 2101-5100 
Santo Ângelo .......................... (55) 3201-4000 
Uruguaiana ............................. (55) 3414-5100 

RONDÔNIA 
Porto Velho ............................. (11) 2188-9000 

RORAIMA 
Boa Vista ................................ (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 

SÃO PAULO 
Araçatuba ................................ (18) 2103-4777 
Araraquara .............................. (16) 3311-7309 
Barueri-CAOB ........................ (11) 4197-9150 
Bauru ....................................... (14) 3321-5800 
Campinas .......(19) 3781-2600/(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 

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

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


