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Encomendas Urgentes

EM ATÉ 36 HORAS
A AEROPRESS é uma empresa de
encomendas urgentes via RODOAÉREO
para todo o território nacional.
Equipes AEROPRESS especializadas
atuam nos principais aeroportos de todo
o país, garantindo agilidade e rapidez no
processo de embarque e desembarque
da sua encomenda.
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o epílogo de 2021, o que melhor
contabilizamos foi a dedicação e
o comprometimento de cada braspresiano.
No ano passado, pude transmitir ao
meu grupo de trabalho que transformaríamos 2021 na maratona da infraestrutura. Agora, chegamos aqui com
a certeza de que assim o fizemos. Aliás,
foi sempre a nossa infraestrutura o que
nos diferenciou, o que nos fez melhores. Arregaçamos as mangas e fomos à
luta visando tornar ainda melhor a infraestrutura de nossos negócios.
Confesso a vocês que em 2021 superamos em larga escala tudo o que
imaginávamos.
O ano passado foi, de longe, o período dos mais profundos avanços em
nossa capacidade instalada, na certeza
de que entregamos os melhores serviços do mercado.
Adquirimos em 2021:
• 170 veículos de coleta e entrega
• 315 cavalos mecânicos
• 30 veículos elétricos para coleta
e entrega
• 365 novas carretas (das quais 100
isotérmicas)
No total, foram 880 veículos adquiridos.
Muitas outras ações marcaram o
ano que atravessamos com tanto sucesso:
• Implantamos o 1º Simulador de
Direção Móvel do Brasil.
• Investimos em 8.000 caixas manga e 1.000 policofres.
• Criamos filiais específicas para o
B2C nas cidades de:
• Rio de Janeiro (RJ) – r2c
• Campinas (SP) – cpx
• Brasília (DF) – b2c

• Vitória (ES) – v2c
•Realizamos investimentos em novas instalações para o Centro de Apoio
às Operações Braspress em Guarulhos
(SP).
• Investimos em novas instalações
para a Divisão Rodoaérea Aeropress
em Guarulhos (SP).
• Retrofitamos e verticalizamos a
filial de Manaus (AM).
• Verticalizamos a frota urbana de
Manaus (AM).
• Investimos R$ 7 milhões em storage de nosso data center.
• Fizemos pesados investimentos
em novos coletores de dados (web),
estações de serviços (computadores) e
telefonia.
• Abrimos uma nova filial em Sinop
(MT), Gurupi (TO) e Pirassununga (SP).
• Investimos pesadamente no novo
CAOB de Itaobim (MG), e numa filial
nesse local.
• Estamos concluindo a unidade de
Uberlândia com 7.000 m² de área construída.
• Compramos um terreno em Uberaba (MG).
• Compramos um terreno em Três
Corações (MG).
• Investimos na aquisição de equipamentos de tecnologia para nossa área de gerenciamento de riscos
(iscas, rastreadores, bloqueadores,
etc.).
• Investimos na criação de mais
uma célula de GR em Recife (PE) e em
Salvador (BA).
• Em várias filiais fizemos expansões, retrofits e outras remodelagens,
como a filial de Uruguaiana (RS), Juiz
de Fora (MG) e Varginha (MG), entre
outras.

Ufa! Aquilo que se havia profetizado, de transformarmos 2021 em uma
grande maratona da infraestrutura,
ocorreu mesmo – e de forma plural.
Apenas em 2021, geramos mais de
2.500 empregos diretos, a ponto de
agora ostentarmos a marca de mais de
9.000 braspresianos em toda a América do Sul.
Vale lembrar o que sempre diz
Milton Petri, nosso Vice-Presidente:
“Podemos fazer de tudo, mas, se não
houver gestão, nada disso terá valor”.
Ao findar 2021, estamos nos jogando com o corpo todo para dentro deste
novo 2022!
Fazemos isso muito mais fortalecidos, mais robustos e com a família
Braspress protegida.
Feliz 2022 a todos vocês e que Deus
continue iluminando nossos caminhos.
Aproveitem para ler nossa retrospectiva de 2021 nesta edição.
Boa leitura!

Urubatan Helou
Diretor Presidente do Grupo H&P
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Tayguara Helou: O divisor de águas
Valdir dos Santos

Tayguara Helou, Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios na Braspress

M

ais do que cumprir a tradicional
prestação de contas das diretorias de entidades empresariais ao final
da gestão, Tayguara Helou, na Presidência do SETCESP (Sindicato das
Empresas de Transportes de Cargas de
São Paulo e Região), produziu o documentário “Da primeira à última milha”,
com a duração de uma hora, e o livro
“A onda da transformação”, de 144 páginas. Assim ele deixou registradas as
mudanças empreendidas na atividade
e nas empresas. O lançamento aconteceu no dia 21 de dezembro passado.
Seguindo a dinâmica do surfe, praticado pelo jovem presidente, de 41
6
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anos, os conteúdos do livro e do filme
aludem ao ritmo acelerado das ondas
do mar, que exigem equilíbrio do esportista. Não à toa, ele adotou em sua gestão o seguinte slogan: “Uma São Paulo
em movimento”. Tayguara é o mais
jovem ex-presidente durante os 85
anos da entidade, sindicato com base
territorial em 50 municípios da região
metropolitana de São Paulo.
Suas duas gestões consecutivas (de
1.º de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2021) tiveram o ritmo dinâmico
da juventude – não só dos membros
da Diretoria, mas também da equipe
de gestão administrativa contratada

após alterações nos estatutos por
ele empreendidas. Na apresentação, Geraldo Vianna, Presidente da
FUMTRAN (Fundação Memória do
Transporte), classifica o teor do livro como “a certidão de nascimento
de um novo ciclo da história do TRC
(Transporte Rodoviário de Cargas)”.
A equipe de Tayguara traz uma nova
era, se levadas em consideração as
gestões anteriores, tradicionalmente
comandadas por experientes empresários.
BRASPRESS NEWS – Como desacelerar depois desses seis anos à
frente do SETCESP? Você pretende
concorrer a outros cargos nas entidades do setor, entrar para a política ou
retornar ao Grupo H&P?
TAYGUARA HELOU – Todo mundo me pergunta isso. Vou voltar para
a Braspress, onde sou Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios, e
ajudar um pouco meu pai, dedicar-me à nossa fintech, o Urbano Bank,
que tem potencial para crescer como
prestador de serviços.
BRASPRESS NEWS – E a política?
TAYGUARA HELOU (sorrindo)
– Sou procurado diariamente. Não
vou dizer por quem, mas se trata de
lideranças de vários partidos. Ainda não digo “sim” nem “não”. Quem
me conhece sabe que, quando entro
num negócio, mergulho de cabeça
e vou fundo. Como presidente do
SETCESP, aproximei-me do Governador, dos Secretários e Prefeitos da
nossa base. Mostramos que dá para
fazer muito pelo setor e pelas empresas associadas ao Sindicato. Podemos exercer influência mostrando
as mudanças implementadas nos negócios da família. Tenho uma responsabilidade muito grande nos nossos
negócios. Considero ainda cedo para

E N T R E V I S TA
deixar a empresa – da qual ainda não
sou acionista, mas vou ser. Quem quiser mudar o país tem que se dedicar
em tempo integral diariamente. Não
sou filiado a nenhum partido político;
nem penso nisso.
BRASPRESS NEWS – Você vai
abandonar o Sindicato?
TAYGUARA HELOU – De jeito nenhum. Comecei quando meu
pai era Presidente e reabilitou a
COMJOVEM (Comissão de Jovens
Empresários), da qual fui eleito presidente. Depois, fui Vice-Presidente
do Sindicato com o Sr. Manoel Souza
Lima Jr. Criamos o Conselho Superior, em que os ex-Presidentes têm
cargos vitalícios.
BRASPRESS NEWS – Em seu livro você registra as conquistas para
o setor, como a aprovação do VUC
(Veículo Urbano de Carga), de 7,20
m; o conhecimento eletrônico; a reforma trabalhista e a criação do Instituto Paulista do Transporte de Cargas (IPTC).
TAYGUARA HELOU – Durante
seis anos trabalhamos com afinco e
conseguimos realizar nosso programa baseado na proteção das empresas e na modernização da atividade,
visando aumentar a produtividade
e os lucros. Mostramos para as autoridades que um VUC com 90 cm a
mais reduz as emissões, pois transporta mais carga. Com isso, liberamos o VUC do rodízio nos horários
de pico em São Paulo e das entregas
noturnas. Atualmente, as Prefeituras
mantêm Secretarias e Comitês Multissetoriais de Transporte de Cargas, órgãos que entendem melhor
a importância da nossa atividade e
das nossas demandas. A emissão do
comprovante eletrônico de entregas
substituiu inúmeros papeis. Criamos
as CAS (Centrais de Atendimento) em
Barueri e Jundiaí para atender aos associados e executivos que ficam distantes da sede do Sindicato. O Clube

de Compras tem ampla participação
dos associados. Passamos a oferecer
exames toxicológicos a motoristas e
testes de opacidade nos veículos. O
IPTC (Instituto Paulista do Transporte de Cargas) oferece dados estatísticos da atividade. Com o Sindicato
dos Autônomos, criei a Câmara de
Arbitragem. Temos trabalhado muito
e alcançado resultados muito bons.
Procurei aproveitar as oportunidades, como na reforma trabalhista do
governo Temer. Mais de 30 sugestões
foram aproveitadas, e tivemos uma
reforma que trouxe muitos benefícios às empresas.
BRASPRESS NEWS – Você estava à frente do SETCESP no período
mais desafiador da greve dos caminhoneiros.
TAYGUARA HELOU – Na greve
dos caminhoneiros procurei mostrar
a importância da nossa atividade,
para melhorar a imagem das empresas, trabalhando dia e noite. Em

muitas entrevistas, informamos a
imprensa sobre o fato de que éramos
vítimas, e não causadores, da greve.
Também deixamos clara a importância do transporte na cadeia produtiva.
Contamos com o apoio das empresas
para fazer comboios de caminhões
que se desviavam de rotas tradicionais em direção ao Rio de Janeiro, sob
o comando do Exército, e conseguimos romper o bloqueio das rodovias.
No Estado de São Paulo, com a ajuda
das empresas e da Polícia Rodoviária,
formamos um comboio para abastecer o Corpo de Bombeiros, que estava sem combustível. Em contato com
o governador, conseguimos anular as
multas milionárias aplicadas contra
as empresas.
BRASPRESS NEWS – Como o
Sindicato colaborou para enfrentar a
pandemia da covid-19?
TAYGUARA HELOU – No começo, a proibição das operações
de nossa atividade me levou a pro-

Tayguara Helou esteve na Presidência do SETCESP por duas gestões consecutivas, totalizando 6 anos
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curar o Secretário de Transportes
da Prefeitura de São Paulo, João
Otaviano, que estava com Júlio
Semeghini, Chefe de Gabinete do
Prefeito. Mostrei a eles a necessidade de abastecermos o País. Fomos
convidados a participar do Comitê
de Crise do Governo do Estado e então convocados a fazer a logística e
a distribuição da vacina Coronavac.
Foi criado, então, o Plano Estadual
de Vacinação. Graças à colaboração
das empresas, foi feita a distribuição, sem custo para o Estado, de 105
milhões de doses aos 117 centros
nas grandes cidades e na capital. Depois, o Ministério da Saúde criou o
Plano Nacional de Imunização, e as
empresas continuaram distribuindo
as vacinas de outras marcas, em um
trabalho que já dura um ano.
BRASPRESS NEWS – Você profissionalizou a administração do Sindicato?
TAYGUARA HELOU – Fizemos
a reforma do estatuto, para trazer
pessoal qualificado e profissional
em cada área. Assim, criamos um
dream team (“time dos sonhos”) e
passamos a trabalhar com código de
compliance, estabelecendo metas e
prazos, ouvindo ideias, com rápida
aprovação e implementação. Se a
ideia é boa, vamos implementar, sem
importar de onde partiu.
BRASPRESS NEWS – Como foi a
contratação da Ana Carolina Ferreira Jarrouge, Presidente Executiva
do SETCESP?
TAYGUARA HELOU – Entre 17
finalistas, ela era a única mulher e a
melhor e mais bem preparada. Ela
superou a todos, vencendo cada
uma das etapas da seleção. Foi, com
certeza, a melhor escolha.
BRASPRESS NEWS – No seu livro A onda da transformação, você
conta que em 2016 o SETCESP tinha 1.385 associados, mas apenas
680 efetivos, e agora está deixando
8
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para seu sucessor mais que o dobro:
1.481. É daí que vêm os recursos
para cumprir suas metas?
TAYGUARA HELOU – Os associados já somam 1.500. Até a reforma trabalhista, a contribuição sindical figurava como principal fonte
de receita da entidade (agora, é a
quinta). Os serviços e cursos oferecidos a empresas não associadas são
pagos, o que se torna também uma
fonte. Outra parte vem dos sócios
mantenedores, fornecedores das
empresas. Valorizamos o setor de
comunicações, com boletim em duas
emissoras de rádio, e transformamos o informativo do sindicato em
revista, como modo de divulgar os
serviços. Também fizemos 41 lives
no canal do Sindicato no YouTube. O
SETCESP presta serviços jurídicos,
negociando anualmente as convenções coletivas com 11 sindicatos
laborais. O aumento do número de
associados resulta dos serviços que
prestamos e que efetivamente beneficiam as empresas com redução de
custos e aumento de produtividade.
Transformamos o Sindicato em um
grande prestador de 17 serviços gratuitos aos associados. As equipes de
vendas demonstram que é mais rentável ser empresa associada.
BRASPRESS NEWS – Por que
tem sido tão pequena a presença de
mulheres na Diretoria do Sindicato?
Em suas gestões, só duas entre 27
homens. Já na Administração, uma
Presidente Executiva mais 27 mulheres e 19 homens.
TAYGUARA HELOU – O transporte de cargas ainda é uma atividade muito masculina; daí a pequena
presença de mulheres na Diretoria.
Ainda assim, já começam a surgir as
primeiras empresárias investidoras.
Na mudança que fizemos no estatuto, valorizamos a presença das
mulheres. Hoje, o Sindicato é considerado como uma empresa 4.0, e

estimulamos as empresas associadas a se modernizarem também. A
Direção Executiva da entidade está
desenvolvendo o movimento Vez
& Voz, para valorizar e incentivar a
participação de mulheres no transporte de cargas.
BRASPRESS NEWS – O avanço
das novas tecnologias, o estímulo à
sustentabilidade, a redução da burocracia e os veículos autônomos não
poderão tirar do setor a condição de
grande empregadora?
TAYGUARA HELOU – A tecnologia valoriza a atividade de transportes. Antes do veículo autônomo,
virão os robôs, os veículos elétricos,
o compartilhamento de ativos, os veículos que geram sua própria energia
e os movidos a gás composto. A tecnologia 5G vai mudar comportamentos. Os caminhões autônomos não
dispensarão o motorista, mas irão
oferecer mais produtividade. As empresas vão ser mais produtivas com
a automação.
BRASPRESS NEWS – As transportadoras, embora sejam as maiores contribuintes das tarifas de pedágio nas rodovias paulistas (as mais
caras do País), não dispõem sequer
de um ponto de parada para caminhões. É difícil negociar com as concessionárias de rodovias o pedágio
por quilômetro rodado?
TAYGUARA HELOU – Nós defendemos a tarifa por quilometragem
percorrida. A primeira concessão
sem praças de pedágio e cobrança
por trecho percorrido (free-flow)
será a Rodovia Pipa, em construção
entre Piracicaba e Panorama, com
218 km no interior paulista.
BRASPRESS NEWS – Adriano
Depentor, atual Presidente, terá caminho tranquilo ou ficou muito por
fazer?
TAYGUARA HELOU – “Não tenho dúvida de que o Adriano multiplicará tudo o que foi feito”.
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Braspress colabora com

o meio ambiente
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Braspress fez mais um importante investimento na
sustentabilidade de suas operações. A Companhia
agregou à sua frota urbana 30 carros 100% elétricos,
entre caminhões VUC (Veículo Urbano de Carga) e vans,
entregues em 26 de julho de 2021 e 31 de janeiro deste
ano, respectivamente. Os veículos foram apresentados no
Planeta Azul, em Guarulhos (SP).
Junto com Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress, estavam presentes nas
ocasiões: Milton Petri, Diretor Vice-Presi-

dente; Giuseppe Coimbra, Diretor Administrativo-Financeiro; Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações; Urubatan
Helou Junior, Diretor de Frota; Denise de Paiva, Superintendente de Comunicação e Marketing; Raphael Silvestre,
Gerente Nacional de Frota; Raimundo Ferreira Matos, Gerente do CAOB – Centro de Apoio Operacional Braspress
Santo Amaro; Marco Antônio Bernasconi, Gerente
do CAOB Cantareira; Sarita Magnan, Gerente
Nacional de Recursos Humanos, e Ricardo Tabone, Coordenador Nacional de Tráfego.
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As novas aquisições foram distribuídas nos CAOBs Tamboré,
Cantareira e Santo Amaro, todos
localizados na região metropolitana
de São Paulo, para apoiar as operações locais.
Os veículos da JAC Motors, linha iEV (VUC 1200T e van 750V,
fizeram parte da primeira linhagem
100% elétrica a chegar ao mercado brasileiro. A Braspress, pioneira em tantos aspectos no TRC
(Transporte Rodoviário de Cargas),
inova mais uma vez ao operar esse
tipo de carro.
O fato mais interessante dos
veículos está na emissão zero de gás
carbônico (CO²) e diversos outros
poluentes, característica que mais
chamou a atenção da Companhia,
levando-a a adotar esses carros em
sua frota de coleta/entrega.
Esse tipo de veículo atua como
forte aliado na guerra contra a
emissão de gás carbônico e o aquecimento global. Por exemplo: uma
van comum e de porte semelhante à
iEV750V movida a diesel, emite 200
toneladas de CO² por ano, contra
0% de poluente no modelo elétrico.

A JAC iEV 750V, é 100% elétrica e emite zero gás carbônico (CO²)

A van foi toda caracterizada para mostrar a diferença de um veículo elétrico para a natureza. Nas laterais e na
parte traseira temos uma imagem mostrando o cuidado com o meio ambiente.

Da esquerda para a direita: Raphael Silvestre, Gerente Nacional de Frota; Giuseppe Coimbra, Diretor Administrativo-Financeiro; Urubatan Helou Junior, Diretor de Frota;
Urubatan Helou, Diretor Presidente; Milton Petri, Diretor Vice-Presidente; Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações; Marco Antônio Bernasconi, Gerente do CAOB Cantareira;
Denise de Paiva, Superintendente de Marketing e Comunicação; As motoristas Irenice Balbino, Silvana da Cruz, Cristiane Felismina, Katia Picolo, Rosely Pinheiro e Maria Paula
Martins; Raimundo Ferreira, Gerente do CAOB Santo Amaro; Ricardo Tabone, Coordenador Nacional de Tráfego e Sarita Magnan, Gerente Nacional de Recursos Humanos.
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Benefícios além da emissão zero

U

rubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress, comentou
com grande satisfação este novo passo da Organização rumo ao futuro e à
sustentabilidade do planeta.
“De 1977-1978 para cá, lá no começo da Braspress, trazemos inovações e
inovamos sem parar. Estamos aí, inovando constantemente, e vai ficar para
trás quem não perceber as inovações
aparecendo”, disse.

“Não existe nada mais democrático
que o ar que respiramos. Nós temos
que buscar o equilíbrio do planeta, que
já está começando a cobrar a fatura”,
alertou ele.
Para Urubatan Helou, por mais que
esses veículos apresentem diversas
vantagens, eles circulam apenas em
meios urbanos, embora ele acredite
que futuramente serão utilizados também nas estradas.

“Nós estamos vendo disrupção em
toda parte do planeta. Acho que a tecnologia pode evoluir para uma maior
utilização desses veículos, mas ainda
não neste momento, porque há uma
inversão quanto ao consumo dos caminhões elétricos e o diesel. O caminhão
elétrico é mais econômico na cidade e
menos na estrada (isso porque o motorista precisa ficar muito mais tempo
com o pé no acelerador)”, explicou.

Urubatan Helou, Diretor Presidente, discursou sobre a importância da sustentabilidade
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Lucros e responsabilidade
caminham em paralelo

Da esquerda para a direita as motoristas: Maria Paula, Cristiane Felismina, Silvana da Cruz, Rosely Pinheiro, Katia Cristina e Irenice Balbino

D

ado esse passo, a Braspress ressalta duas ações de
uma única vez: o engajamento com a responsabilidade ambiental do planeta e a união com o projeto Rainhas
do Volante.
Quem está no comando da frota elétrica são motoristas mulheres, as Rainhas do Volante, que cumprem suas
funções com excelência e, por isso, foram escaladas como
embaixadoras do asfalto, dominando essas novas máquinas.
“As motoristas mulheres mostraram mais responsabilidade, um modo de dirigir mais cauteloso. Decidimos ampliar sua ação porque concluímos que competência não
tem sexo”, declarou Urubatan Helou.
Através de testes já feitos por elas, fica nítido que o
veículo elétrico traz benefícios que vão além dos destinados ao meio ambiente.
“O veículo tem uma diferença muito grande porque é
bem silencioso e me faz sentir mais leve, não tão cansada.
Termino a minha rota sem peso nas pernas”, disse Katia
Picolo, Motorista da Braspress. Ela ressaltou as vantagens
que esse tipo de carro traz também para a saúde física dos
profissionais do volante.
Os iEV1200T são mais leves porque não possuem câmbio nem embreagem, o que resulta numa menor exaustão
das motoristas em manusear o veículo, que não exige troca de marchas ou acionamento de pedais.
14
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Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações, falou no evento
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Urubatan Helou Junior, Diretor de Frota, comentou sobre as vans elétricas

Nesse sistema inteligente, ainda cabe ressaltar que cada veículo é
equipado com i-Pedal, dispositivo de
ação regenerativa que aproveita as
desacelerações e recarrega automaticamente as baterias. Isso evita que
o carro retorne mais vezes à base
para recarregar, propiciando assim
uma grande economia da energia elétrica necessária.
Depois de finalizado o trajeto de
coleta e entrega pela cidade de São
Paulo, os carros elétricos devem voltar às suas bases de recarga. O fabricante garante que um carregamento
rápido, com corrente contínua, deixará a bateria completa novamente em
um prazo de duas horas.
“Para abastecer um carro desses,
utilizamos uma energia não limpa,
ainda poluidora, mas em breve vamos usar a placa fotovoltaica, o que
gera energia a partir da luz do sol,
de modo a alimentar devidamente
esses carros”, acrescentou Urubatan
Helou.

Além das novas vans, a Braspress conta com o iEV VUC 1200T em sua frota de elétricos
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S U S T E N TA B I L I D A D E
Apesar da diminuição com gastos
em combustível (diesel) e manutenção,
as placas indicadas para a recarga das
baterias e os próprios carros elétricos
não são baratos. De outro lado, se pensarmos nos retornos de todas essas
ferramentas para o meio ambiente e
para a vida de todos, qualquer valor
compensa – e a Braspress sabe disso.
“Lucros e responsabilidade caminham em paralelo. A responsabilidade
social é o produto íntimo do lucro”, finalizou o Diretor Presidente da Companhia.
Em resumo: por enquanto, a aquisição desses veículos ainda está longe de
ser algo que domine o setor de transportes por uma série de questões, mas
a Braspress já deu o primeiro passo e
espera inspirar outras transportadoras
a fazer o mesmo.
A Companhia segue fazendo a sua
parte para ir além das suas capacidades e manter o seu compromisso com
a integridade dos serviços, com o meio
ambiente e com as pessoas, dentro e
fora de suas instalações.

Milton Petri, Diretor Vice-Presidente e logo atrás o Diretor Administrativo-Financeiro, Giuseppe Coimbra

Quem conduz os veículos elétricos são as Motoristas que fazem parte das Rainhas dos Volante
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COMEMORAÇÃO

Braspress celebra o Dia
Internacional da Mulher

Urubatan Helou, Diretor Presidente, iniciou a comemoração do Dia Internacional da Mulher com mensagens reflexivas

A

comemoração anual do Dia Internacional da Mulher, celebrada mundialmente no dia 8 de março,
não poderia passar em branco na Braspress. A data foi
recheada de mensagens de inspiração, carinho e alertas para as lutas e as questões que todas as mulheres
enfrentam.
Na Matriz da Braspress, localizada no Planeta Azul,
em Guarulhos (SP), o evento ocorreu no auditório, contando com a participação especial de Urubatan Helou,
fundador e Diretor Presidente da Companhia. Ele
aproveitou a oportunidade de estar diante de algumas
de suas colaboradoras para ressaltar a importância da
data.
“Hoje é o dia da reflexão que nós temos que fazer
sobre o papel da mulher na sociedade – não apenas na
brasileira, mas na mundial. Sem a atuação da mulher,
não haveria vida humana”, afirmou ele.
Em respeito e admiração às colegas da Companhia
presentes ao evento, também compareceram Milton
Petri, Diretor Vice-Presidente; Giuseppe Coimbra, Diretor Administrativo-Financeiro; Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações, e Tayguara Helou, Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios
18
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Em 2021, as colaboradoras da Companhia foram
homenageadas nas filiais de Bauru (SP); Belo Horizonte (MG); nos CAOBs (Centros de Apoio Operacional
Braspress) da Cantareira e de Santo Amaro, na capital
paulista; Campinas (SP); Campo Grande (MS); Curitiba
(PR); Florianópolis (SC); Franca (SP); Goiânia (GO); Novo
Hamburgo (RS); Porto Alegre (RS); Recife (PE); Resende
(RJ); Rio de Janeiro (RJ); Salvador (BA); São José do Rio
Preto (SP); São José dos Campos (SP); Teresina (PI); Uberlândia (MG) e Varginha (MG).

Colaboradoras da filial de Curitiba (PR), reuniram-se para a celebração da data

COMEMORAÇÃO

Cesar Augusto Tidei, Gerente Regional de Bauru (SP) ao centro, comemorou
junto com as motoristas

Uemerson Duraes De Oliveira, Gerente de Operações, esteve presente na celebração com as colaboradores da filial Belo Horizonte (MG)

Raimundo Ferreira Matos, Gerente do CAOB Santo Amaro (SP), se juntou com
as colaboradoras para celebração

Marco Antonio Bernasconi, Gerente do CAOB Cantareira (SP), celebrou junto
as colaboradoras

BRASPRESS NEWS
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São Luís (MA)

Alexandre Bezerra, Gerente da filial de
São Luiz (MA), ao centro, acompanhado
das colaboradoras

Franca (SP)

Manoel Lima, Gerente da filial de Franca
(SP), a esquerda, parabenizou as colaboradoras pelo seu importante dia

Jorge Bittar, Gerente Regional de Goías, comemorou a data junto as colaboradoras
da filial de Goiânia (GO)

Porto Alegre (RS)
Leandro Rodrigues, Gerente da filial de
Porto Alegre (RS), celebrou a data junto
as colaboradoras
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Gilberto Marassi, Gerente Regional de Vendas da filial de Novo Hamburgo (RS),
marcou presença durante a celebração junto as colaboradoras

COMEMORAÇÃO

Recife (PE)

Comemoração das colaboradoras da
filial de Recife (PE)

Salvador (BA)

Bruno Ottoni, Gerente Regional da
Bahia, à direita, se uniu as colaboradoras
para a celebração

São Paulo (SP)

Vinicius Martins, Gerente da Aeropress e
Urubatan Helou Junior, Diretor de Frota,
à esquerda; Luiz Carlos Cavalcante, Gerente da filial de São Paulo(SP) e Raphael
Augusto, Gerente Nacional de Operações
à direita, acompanharam as Motoristas
nessa comemoração

Neurivan Ferreira Trindade, Gerente Regional de Mato Grosso do Sul, juntou-se as
colaboradoras para a celebração

Ao centro, Sandro Lourencini, Gerente Regional de São José do Rio Preto (SP),
acompanhou a comemoração junto as colaboradoras
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São José Dos
Campos (SP)

Jonatan Santos, Gerente da filial de São
José dos Campos (SP), se uniu as colaboradoras para a comemoração

Felipe Lopes, Gerente Operacional da filial do Rio de Janeiro (RJ), participou
da comemoração da data junto as colaboradoras

Luciano Rodrigues Magalhães, Gerente da filial de Varginha (MG), junto com
as colaboradoras

Teresina (PI)

Comemoração das colaboradoras da filial
de Teresina (PI)

Campinas (SP)

Henrique Coimbra, Gerente Regional de
Campinas (SP), acompanhou um grupo
de colaboradoras
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COMEMORAÇÃO

Mais atividades no Planeta Azul

Pastora Francis, da Igreja Bola de Neve, palestrou sobre saúde mental das mulheres na pandemia

P

ara a ocasião, a Braspress proporcionou várias palestras que
abordaram tópicos de extrema importância na vida das mulheres,
como “Saúde financeira da mulher, noções de educação financeira” e que contou com a parceria do
SEST SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte), e “Saúde mental da mulher na pandemia”.
A semana comemorativa iniciou
com uma cerimônia ecumênica ministrada pela Pastora Francis, da Igreja

Evangélica Bola de Neve, trazendo
uma palavra de fé às braspresianas.
A programação da Semana da Mulher teve ainda dinâmicas realizadas
entre as colaboradoras e o Dia do
Autocuidado, com instruções de consultoras sobre produtos de estética e
beleza.
Comemorar essa semana na
Braspress significa também refletir
sobre o papel que a mulher exerce na
sociedade – um papel de luta pelos direitos e de força. É um dia para todos
se reconectarem com suas essências e

Colaboradoras participaram de atividades durante a palestra

reforçarem a necessidade de respeito
às mulheres.
A mulher é geradora da vida e,
além disso, luta pela própria vida todos os dias, por sua segurança, por
iguais direitos de trabalho, relacionamento e ainda, por vezes, por algo
aparentemente antiquado: sua vestimenta e aparência pessoal.
Hoje, as mulheres têm condições
ainda não iguais, mas semelhantes às
dos homens. Para a Braspress, essa
também é uma missão a se cumprir
todos os dias.
Em 1998, o Diretor Presidente,
Urubatan Helou, tomou a grande iniciativa de contratar a primeira motorista mulher, abrindo mercado para
outras, num setor outrora dominado
pelos homens.
O pioneirismo dessa atitude marcou a sociedade brasileira, e hoje muitas empresas contratam motoristas
mulheres, demonstrando que “competência não tem sexo” – slogan também
criado por Urubatan Helou há mais
de 20 nos para sinalizar que tanto os
homens como as mulheres têm espaço garantido no mercado de trabalho,
desde que sejam competentes.
BRASPRESS NEWS
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MAIORES&MELHORES

Braspress é a melhor do Transporte
Rodoviário de Cargas 2021

Da esquerda para a direita: Giuseppe Lumare Júnior, Diretor Comercial; Giuseppe Coimbra, Diretor Administrativo-Financeiro; Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações; Urubatan
Helou, Diretor Presidente; Milton Petri, Diretor Vice-Presidente; Urubatan Helou Junior, Diretor de Frota e Tayguara Helou, Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios

A

Braspress foi eleita a Melhor do Transporte Rodoviário de Cargas 2021 no prêmio Maiores&Melhores
do Transporte, promovido anualmente pela Editora OTM,
que edita uma das mais importantes revistas do setor, a
Transporte Moderno.
O prêmio foi recebido por Urubatan Helou, Diretor
Presidente da Braspress, no dia 30 de novembro, no Transamérica Expo Center, em São Paulo (SP), com a presença
de toda a Diretoria.
Segundo Urubatan Helou, o prêmio representa o reconhecimento do trabalho da Companhia em todos os seus
setores: operacional, financeiro e comercial.
“É com muita alegria e satisfação que recebo este prêmio, ambicionado por mim e por toda a minha equipe ao
longo de todos esses 45 anos de muito trabalho, esforço e
dedicação na melhoria de nossas performances.
Mesmo em períodos de crise, como os verificados na
pandemia, não deixamos de trabalhar e até aceleramos
nossas estratégias. Por isso, agradeço a todos os braspresianos”, finalizou Urubatan Helou.
24

BRASPRESS NEWS

À Esquerda, Urubatan Helou, Diretor Presidente, recebendo o prêmio do
Maiores&Melhores do Transporte, do Presidente da Confederação Nacional do
Transporte, Vander Francisco Costa

ÉPOCA NEGÓCIOS 360°

Braspress é campeã do
Anuário Época Negócios 360º 2021

A

Braspress, líder nacional do transporte de encomendas, em 2021 venceu pela quinta vez o prêmio do
Anuário Época Negócios 360º na categoria Transportes.
Segundo Urubatan Helou, Diretor Presidente da Companhia, o prêmio é o reconhecimento da qualidade dos
serviços que a Braspress entrega aos clientes. “Na verdade, nossos clientes são o motivo de nossa existência. Mesmo em períodos de crise, como os verificados na pandemia, aceleramos nossas estratégias”, afirmou ele.
Ao acelerar, falou mais alto a experiência de Helou, um
self made man, fundador e construtor da Companhia. Ele,
percebendo a mudança de mercado, já previa o crescimento do comércio eletrônico, setor em que alcançou um resultado histórico.
Assim, a Braspress se destacou, entre outros aspectos,
em desempenho financeiro, governança corporativa, sustentabilidade, inovação, pessoas e visão de futuro, obtendo novamente essa conquista.
“Divido este prêmio com toda a família Braspress. E
vamos em frente, pois, quando os concorrentes param, eu
acelero”, finalizou Helou.

Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress, com o prêmio do Anuário
Época Negócios 360°
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LÍDERES DO BRASIL

Urubatan Helou e Braspress ganham
prêmio em logística e transporte

Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress, à direita recebendo o prêmio Líderes do Brasil 2021 de Luiz Furlan, Chairman do Lide e Celia Pompeia, Conselheira do Lide

M

ais uma vez a Braspress e o
Diretor Presidente, Urubatan
Helou, foram reconhecidos no mercado brasileiro pelo Prêmio Líderes
do Brasil 2021, na categoria Líder em
Logística e Transporte.
A cerimônia de entrega foi realizada no dia 6 de dezembro, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo
(SP), com a presença de diversas autoridades.

“

Na verdade, o prêmio
é o reconhecimento da
qualidade dos
serviços que a
Braspress entrega
aos clientes. Ficamos
muito orgulhosos
em receber tal
honraria, que divido
com todos os nossos
braspresianos.
Gratidão a todos”,
afirmou Urubatan
Helou.
Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress, com seu troféu de Líder em Logística e Transporte
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INBRASC

Braspress ganha prêmio do
Instituto Brasileiro de Supply Chain

Leonardo Porto, Gerente Nacional de Vendas, representou a Companhia na cerimônia

A

Braspress, líder do transporte
de Encomendas, ganhou mais
um prêmio. Desta vez, a Companhia foi a mais votada na categoria
Transporte Rodoviário de Cargas,
concorrendo com outras duas grandes do setor, na avaliação feita por
profissionais das áreas de compras e
supply.
O prêmio, concedido pelo
INBRASC (Instituto Brasileiro de Supply Chain), reconhece os principais
líderes do mercado, ou seja, os fornecedores que mais se destacaram com
projetos inovadores e que mais geraram resultados nas organizações.
Participaram da eleição os próprios conselheiros da instituição,

todos profissionais de grandes empresas, executivos, vice-presidentes
e diretores, com a missão de trazer
o que há de mais novo no mercado
para ser explorado em sala de aula.
Segundo Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress, os prêmios recebidos pela Companhia são
fruto do trabalho bem feito de todos
os nossos braspresianos. “Gratidão a
todos os que fazem parte da família
Braspress”, destacou ele.
O INBRASC atua no mercado
como instituição de ensino particular há 17 anos.
Para representar a Companhia,
compareceu à cerimônia Leonardo
Porto, Gerente Nacional de Vendas.
BRASPRESS NEWS
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TO P 1 0 0 U B E R L Â N D I A

Braspress ganha troféu de melhor
entrega expressa em premiação mineira

M

elhores 2021 – Top 100, uma
das maiores premiações do estado de Minas Gerais, reconheceu o
mérito da Braspress na categoria Encomendas Expressas e lhe entregou
troféu e certificado, consagrando a
atuação, a credibilidade e o destaque
da Companhia no setor de transportes urgentes.
A cerimônia do evento aconteceu
em 26 de novembro de 2021 no espaço Castelli Master, em Uberlândia
(MG).
Na ocasião, representando a Companhia, estava presente Carla Gomes
de M. Tavares, Gerente Regional do
Triângulo Mineiro, que recebeu com
alegria o prêmio e destacou sua satisfação em fazer parte da Braspress.
“Fico muito feliz e grata por ser re-

Carla Gomes de Mendonça, Gerente Regional do Triângulo Mineiro, representou a Companhia na premiação

“

Fico muito feliz e grata por
ser reconhecida no mercado de
Uberlândia e região como
‘a Carla da Braspress’. Sem
dúvida alguma, a empresa tem
uma presença muito forte
e positiva no mercado que
dominamos”, declarou Carla.
28
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D I A D O M O TO R I S TA

Motoristas da Braspress

Motoristas da filial de Brasilia (DF) confraternizaram

A

Braspress comemorou o Dia do
Motorista, em 25 de julho passado, homenageando os seus profissionais do volante Brasil afora.
A Companhia, por saber quão valiosa é a existência dos Motoristas na
sociedade brasileira, valoriza cada um
dos seus profissionais, fornecendo a
melhor estrutura de trabalho e acolhimento possível, para que eles se
sintam pertencentes à Organização
não apenas como colaboradores, mas
como parte de uma família.
Assim, no ano passado, a celebração da data aconteceu no Planeta
Azul, em Guarulhos (SP), bem como
nas filiais de Araçatuba, Bauru, Franca, Piracicaba, São José do Rio Preto e
no CAOB (Centro de Apoio Operacional Braspress) Tamboré, em Barueri
30
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(SP); Blumenau, Florianópolis, Itajaí
e Joinville (SC); Brasília (DF); Curitiba
e Londrina (PR); Campo Grande (MS);
Pouso Alegre e Uberlândia (MG);
Novo Hamburgo (RS) e Três Lagoas
(MS).
O maior ícone do setor de transportes e o mais importante profissional
de uma transportadora é justamente
o Motorista. Sem ele, o setor e a sociedade não seriam nada. O Diretor
Presidente da Companhia, Urubatan
Helou, sempre destacou: é o Motorista que abastece todos os postos de
insumos da subsistência humana.
“A sociedade brasileira deveria ter
o entendimento de que, sem o Motorista, não existe sociedade, não existe
remédio, não existe alimento em supermercado. O trabalho que a gente

faz tem tão pouco reconhecimento.
Precisamos mudar essa percepção e
motivar as pessoas a entender a importância dos Motoristas, e do que o
caminhão faz”, afirmou.

25/07

DIA DO
MOTORISTA

D I A D O M O TO R I S TA

são homenageados

Renato Gerardi, Gerente da filial de Blumenau (SC), celebrou junto aos Motoristas

Diego Alves Pio, Gerente da filial de Araçatuba (SP), acompanhou os Motoristas na comemoração

MOTORISTA

DIRIJA COM RESPONSABILIDADE
SEM MULTAS

SEM ACIDENTES

BRASPRESS NEWS

31

D I A D O M O TO R I S TA

Treinamentos constantes

A

Fabiano Martins, Gerente Operacional da filial de Itajaí (SC), compareceu a celebração dos Motoristas

À esquerda: Joelson de Souza Fernandes (Supervisor Operacional); Thiago Augusto Izar Tidei (Gerente da filial
de Novo Hamburgo); e à direita, Vilson Alves de Souza (Gerente Regional de Frota), celebraram a data junto aos
Motoristas da filial de Novo Hamburgo (RS)

Motoristas do CAOB (Centro de Apoio Operacional) de Tamboré (SP) comemoraram o seu dia
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s comemorações do Dia do Motorista na Braspress tiveram
como base a conscientização para os
cuidados essenciais ao volante, que
resultam em uma condução responsável e também diminuem multas e
acidentes no dia a dia dos Motoristas.
Por isso, a Braspress realiza investimentos em capacitação, aprimoramento, cuidados com a saúde
e qualidade de vida, bom sono, nutrição adequada e exercícios físicos
diários. A Companhia ainda foca sua
atenção em aperfeiçoar seus equipamentos e sistemas que auxiliam
na manutenção desses cuidados com
os Motoristas.
Os treinamentos constantes feitos nos simuladores de direção, a
passagem diária pelo CAMB (Centro de Atendimento ao Motorista
Braspress) e o monitoramento pelo
sistema de Telemetria são algumas
das medidas para garantir a segurança do Motorista enquanto profissional e ser humano.
No CAMB, os Motoristas fazem
exames de pressão arterial, saturação de oxigênio, temperatura corpo-

D I A D O M O TO R I S TA
ral, glicemia, bafômetro, psicotécnico, sonometria e toxicológico – tudo
isso antes da viagem. Em casos nos
quais o Motorista não está com as
devidas condições, não vai dirigir.
Também antes da viagem ele recebe
o kit lanche.
Na Companhia, emprega-se a
cultura de que o Motorista não precisa correr para chegar ao seu destino. O Diretor Presidente, Urubatan
Helou, sempre afirma: “O Motorista
atrasado é aquele que não vai chegar”. Com esse forte lembrete, fica
claramente destacada a importância
da prudência no trânsito.

Manoel Lima, Gerente da Filial de Franca (SP), parabenizou os motoristas pelo seu dia

Motoristas da Filial de Curitiba (PR), comemoraram o seu dia

Milton Petri (Diretor Vice-Presidente) à esquerda, junto com Cleber Pereira (Gerente da filial São Paulo), Vinicius Martins (Gerente da Aeropress), Raphael Augusto (Gerente
Nacional de Operações) e Luiz Carlos Cavalcante (Gerente da filial São Paulo) à direita, acompanharam a celebração dos Motoristas no Planeta Azul, em Guarulhos (SP)
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Ao centro, Sandro Lourencini, Gerente Regional de São José do Rio Preto (SP), marcou presença durante a comemoração junto aos motoristas

Mivaldo Ferrer, Gerente da filial de Florianópolis (SC), celebrou junto aos Motoristas essa importante data
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Cesar Augusto Tidei, Gerente Regional de Bauru (SP), se uniu aos Motoristas para a celebração

Motoristas da filial de Joinville (SC) se reuniram para a comemoração do Dia do Motorista, em 25 de julho de 2021
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À esquerda, Ozório Lucas Barbosa Neto, Motorista, e Antônio Massoni, Gerente da filial de Londrina (PR), prestigiaram a comemoração da data

Edilene da Costa, Gerente da filial de Brasilia (DF), à esquerda, parabenizou os Motoristas pelo seu importante dia

Eduardo Minutti, Gerente da filial de Sorocaba (SP), festejou junto aos Motoristas
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FUNDAMENTAL QUE
“ ÉTODOS
SAIBAM DA

D I A D O M O TO R I S TA

IMPORTÂNCIA QUE
VOCÊS TÊM E NÃO
SOMENTE PARA A
ORGANIZAÇÃO, MAS
PARA TODO O PAÍS.
VOCÊS TRANSPORTAM
SONHOS, TRANSPORTAM
DESEJOS. TODOS VOCÊS
MERECEM NOSSOS
APLAUSOS.”

Urubatan Helou,
Diretor Presidente da Braspress
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Claudio Passareli, Gerente da filial Três Lagoas (MS), reuniu os Motoristas para a comemoração dessa importante data

Carla Gomes de M. Tavares, Gerente Regional do Triângulo Mineiro (MG) à esquerda, acompanhou os Motoristas na celebração

José Galbi, Gerente da filial de Piracicaba (SP), se juntou aos Motoristas para a celebração
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NOVOS ENTRANTES

Urubatan Helou dá as boas-vindas aos
Braspress faz para ajudar na atuação

Urubatan Helou recebeu os motoristas entrantes

N

ão é de hoje que a Braspress tem
um carinho e uma atenção especial voltada aos seus motoristas.
Urubatan Helou, fundador e Diretor
Presidente da Companhia, recepciona cada um dos novos profissionais
do volante no Planeta Azul, em Guarulhos (SP).
Como de costume, os encontros
são realizados em conformidade
com todos os protocolos de distanciamento e higiene devido à pandemia da covid-19, que permanece
desde 2020.
Esses encontros têm como principal objetivo apresentar a Braspress
ao motorista ingressante, mostrando
os investimentos da Companhia para
proporcionar a melhor eficiência
do profissional dessa área. No ano
passado, foram realizados 21 en-
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contros, iniciados no dia 4 de março
de 2021 e encerrado em Dezembro
passado com 481 motoristas ingressantes.
Os eventos receberam motoristas urbanos, carreteiros e de bitrem dos seguintes estados: Alagoas
(Maceió), Bahia (Itabuna, Feira de
Santana, Salvador e Vitória da Conquista), Espírito Santo (Cachoeiro
de Itapemirim, Colatina e Vitória),
Goiás (Goiânia), Mato Grosso (Cuiabá e Rondonópolis), Mato Grosso do
Sul (Campo Grande e Três Lagoas),
Minas Gerais (Belo Horizonte, Governador Valadares, Montes Claros
e Uberlândia), Pará (Belém), Paraná
(Guarapuava e Curitiba), Pernambuco (Petrolina e Recife), Rio de Janeiro
(Resende), Rio Grande do Sul (Porto
Alegre), Santa Catarina (Blumenau,

NOVOS ENTRANTES

novos motoristas abordando o que a
dos profissionais do volante
Florianópolis e Joinville), São Paulo
(Araçatuba, Araraquara, Piracicaba
e São Paulo), Sergipe (Aracaju) e Tocantins (Gurupi e Palmas).
Em todas as palestras, Urubatan
Helou conversa por mais de duas
horas com os “novatos” de forma
bem descontraída e aberta, abordando desde sua história de vida,
que o trouxe até aqui, até como a
Braspress criou o CAMB (Centro de
Apoio ao Motorista Braspress) e instaurou a utilização do simulador e da
telemetria.
“A nossa história começou de
forma muito simples. Começamos a
Companhia com uma Kombi e duas
linhas telefônicas. Foi com isso que,
em 23 de março de 1977, fundamos
a Braspress, registrada na Junta Comercial somente no dia 1.º de julho
daquele ano”, relembrou.

Ao mostrar o primeiro caminhão
da Companhia, ele reforça que a
máquina não trabalha sozinha e que
a sociedade não reconhece o motorista tanto quanto deveria, pois sem
ele, ainda de acordo com Urubatan
Helou, a população não teria na vida
diária seus alimentos, medicamentos, roupas e todos os outros demais
insumos de necessidade humana: “A
Braspress sempre entendeu que o
maior profissional de uma empresa
de transportes é o motorista, e precisamos motivar as pessoas a entender
a importância desses profissionais”,
completou ele.
A preocupação e o cuidado com
os motoristas levaram a Braspress
a criar serviços para assegurar o
bem- -estar desses profissionais e
a investir em gerenciamento de riscos, área comandada por quatro

As palestras com os motoristas acontecem com frequência
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Urubatan Helou palestrou aos motoristas entrantes durante 21 encontros

Urubatan Helou na palestra para os motoristas entrantes do mês de Março de 2021
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coronéis: Antônio Marin, Elisio Viana, Wilson Júnior e
Pedro Jorge de Fonseca, responsáveis por desenvolver
estratégias para evitar roubos e furtos de cargas em
todo o país. Assim é protegida a vida do motorista, por
monitoramento e acompanhamento desde a partida até
a chegada.
Durante os encontros, Urubatan destacou com orgulho o fato de que a Braspress foi a primeira transportadora do Brasil a criar um Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos.
A Braspress também foi pioneira em enxergar a necessidade de contratar mulheres para integrar seu quadro de motoristas. O Diretor Presidente da Companhia
contou que em 1998, quando contratou a primeira mulher motorista para a frota da Braspress, visualizou essa
possibilidade apenas como uma jogada de marketing,
só que o “tiro saiu pela culatra”, brincou ele. “Atiramos
no que vimos e acertamos no que não vimos”. Ele e os
demais que acompanham o desenvolvimento das Rainhas do Volante observaram que as mulheres têm mais
cuidados ao volante e mais vontade de aprender. “Realmente, competência não tem sexo, e abrimos oportuni-

NOVOS ENTRANTES
dades para mulheres num setor dominado por homens.
Além disso, na questão da conservação da frota, elas de
fato se destacam”, acrescentou.
Urubatan Helou mencionou também como a Companhia investiu em tecnologia, com a instalação do simulador de direção e a telemetria, em 2013. “Esse tipo
de tecnologia permite receber, medir, repassar e avaliar dados disponíveis ao condutor do veículo no painel
de instrumentos e determinadas informações somente
no módulo controlador do veículo, como quantidade de
horas ociosas, litros consumidos e quilometragem por
litro, entre outros. Temos acesso à sua forma de dirigir
em tempo real, 24 horas por dia”, informou ele.
O motorista que precisar encaminhar o veículo para
manutenção, conferir a quilometragem rodada e até
o ranking da telemetria pode acessar o Aplicativo do

Motorista, a forma que a Companhia encontrou para
otimizar o processo de manutenção de frota e aprimoramento dos motoristas.
Outro apoio oferecido pela Braspress ocorre através do CAMB, que confere se os condutores estão dentro das normalidades para viajar
“Começamos o CAMB em 2012, para acompanhar a
saúde dos motoristas antes e depois da sua viagem. No
início, fazemos medição de pressão arterial, glicemia e
saturação, além de testes de bafômetro e de sono. Entregamos também um kit de alimentação para evitar
hipoglicemia. Todas essas ações servem para preservar
a saúde dos profissionais responsáveis por abastecer a
população. Se não houvesse motoristas hoje no mundo,
o que seria de nós?”, indagou Urubatan. Hoje, os CAMBs
estão espalhados por 13 filiais pelo Brasil.

Encerramento

P

or mais uma vez, Urubatan ressaltou sua tristeza em não
poder realizar a Feijoada Braspress, que já não acontece há quase dois anos consecutivos, devido à pandemia.
“Nós paramos com as feijoadas, pois teríamos mais de
1.400 pessoas reunidas. Não tinha mesmo como. O que
fizemos, então? Mandamos uma carta a cada um desses
profissionais para comunicar a premiação destes nossos
motoristas Bronze, Prata e Ouro. Acontece que não se
trata apenas do prêmio, mas da importância que eles têm
na nossa empresa e na sociedade. Fizemos assim para que
esses motoristas fossem admirados pelas suas esposas, pe-

las suas famílias e ser um motivo de orgulho e admiração”,
salientou, destacando o quanto é importante dar o reconhecimento que os motoristas merecem, não importando
a circunstância ou a forma.
Urubatan Helou encerrou ressaltando a fé, o trabalho e a esperança, pilares importantíssimos que movem a
Companhia: “Assim, meus amigos, depois de duas horas na
presença de vocês, a nossa viagem chega ao final. O espírito de fé e esperança fazem parte de nossas vidas. Nós cremos muito em Deus e amamos o nosso trabalho. O que nos
move é a fé, o trabalho e a família”, finalizou.

Urubatan Helou, Diretor Presidente, falou aos motoristas sobre o fim das feijoadas na pandemia
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Braspress inaugura espaço
sobre sua trajetória

Memorial Braspress, localizado na Matriz em Guarulhos (SP)

H

á 45 anos transportando sonhos,
impactando e transformando vidas, a Braspress tem muita história
para contar. Esse é um dos principais
motivos pelos quais foi inaugurado,
em 20 de setembro do ano passado,
o Memorial Braspress, localizado na
Matriz da Companhia, no Planeta
Azul, em Guarulhos (SP).
A inauguração desse espaço nostálgico, de 120 m², contou com a presença dos anfitriões Urubatan Helou,
fundador e Diretor Presidente, e
Milton Petri, cofundador e Diretor
Vice-Presidente, que demonstraram
imensa satisfação e orgulho ao receber os 60 convidados, entre eles os
antigos colaboradores da Braspress:
Basil de Barros (primeiro Motorista
da Companhia), Adalberto Racz, José
Antônio de Oliveira e Ademar Barbosa, que fizeram parte da grande trajetória da Organização.
44
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Da esquerda para a direita: Urubatan Helou, Diretor Presidente; Giuseppe Lumare Júnior, Diretor Comercial;
Giuseppe Coimbra, Diretor Administrativo-Financeiro e Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações

Urubatan Helou, durante a fala de
abertura, reforçou que, além de servir
para mostrar a história da Braspress,
o espaço tem como principal objetivo
repassar conhecimento de uma geração para outra: “O que temos aqui não
representa 50% dos artigos da nossa
história, mas é uma forma de repassar
conhecimento para as gerações futuras que vão fazer parte desta casa.
Isto aqui mantém viva a memória de
vocês. Então, que seja solenemente

inaugurado o nosso memorial”, declarou ele, recebendo aplausos de todos
os que estavam presentes.
A fita de inauguração do Memorial Braspress foi cortada e retirada pelos Diretores Giuseppe
Coimbra, Diretor AdministrativoFinanceiro; Giuseppe Lumare Júnior,
Diretor Comercial e Luiz Carlos Lopes,
Diretor de Operações, todos há mais
de 30 anos na Organização. Eles mesmos deram início à visitação ao local.

MEMORIAL
Também estiveram presentes
Alayses Helou, Tayguara Helou
(Diretor de Desenvolvimento e
Novos Negócios), Urubatan Helou
Junior (Diretor de Frota), Juliana
Petri (Gerente Nacional de Automação) e alguns dos colaboradores mais antigos, como Aguinaldo

Ramos (Gerente Regional do Rio de
Janeiro), César Tidei (Gerente Regional de Bauru), Wanderley Costa
(Gerente Regional do Paraná), Sandro Lourencini (Gerente Regional de
São José do Rio Preto) e Tânia Regina
Porto de Moura (Supervisora Administrativa da Filial do Rio de Janeiro),

entre outros.
Conforme a curadoria realizada
pela jornalista Denise de Paiva, que
tem mais de 30 anos de experiência,
o Memorial contempla um acervo
com diversos quadros, fotos, troféus, peças e itens históricos dos 45
anos da construção e da evolução da

Urubatan Helou discursou sobre a inauguração do Memorial Braspress e sua importância

O triciclo onde tudo começou

U

ma réplica do triciclo que
Urubatan
Helou
pedalava
para transportar os rolos de filmes
e exemplares do Diário Oficial da
União no início de sua carreira logística, o primeiro computador e
o primeiro telefone da Organização, além de prêmios e certificados
de reconhecimento pelo excelente
trabalho realizado pela Braspress ao
longo de sua história estão entre os
itens guardados e preservados no espaço, ao lado de muitos outros materiais que contam o caminho trilhado
pela empresa.
O tour pelo Memorial inicia-se com
a primeira foto da Companhia, que
mostra o desejo de Urubatan Helou de
chamar a Braspress de “Brasil Express”,
em 1977 – o que não foi possível, pois
o nome já tinha domínio. Em sua trajetória, a Companhia seguiu implementando diversas inovações, como a aferição de peso e cubagem.

A Organização cresceu através do
empreendedorismo, da obstinação,
da perseverança e da determinação
de seus colaboradores, conquistando
seus objetivos e passando a figurar
como a única transportadora privada

brasileira que opera capilarmente por
seus próprios meios em todo o território nacional.
Uma atração muito interessante é
o acervo dos veículos históricos, que se
encontram na área externa do Memorial.

Réplica do triciclo usado por Urubatan Helou quando pedalava pelas ruas de São Paulo
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Uma história especial

O Memorial com a história da Braspress contada em 4 fases sendo de 1977 a 1987, 1988 - 1998, 1999 - 2009 e 2010 - 2021

D

os diversos marcos na trajetória da Braspress vale destacar o
pioneirismo da Companhia na contratação de mulheres motoristas, na
utilização de banco de dados (como a
tecnologia do Data center), na implementação de automação de seus terminais e na adoção de um sistema próprio de gerenciamento de riscos, além
do acompanhamento remoto da frota.
O Memorial Braspress mostra a
Organização como um exemplo para
a logística brasileira ao longo desses
45 anos de caminhada. A frase estampada na placa de entrada deixa
uma clara mensagem: “Celebramos
o passado, construímos o presente e
projetamos o futuro”.
Como a Braspress não para de
crescer, já com 115 filiais espalhadas
pelo Brasil, cerca de 3 mil veículos de
frota própria e mais de 9 mil funcionários, a tendência é o que o Memo46
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rial Braspress também vá crescendo
junto com a Companhia.
“Torna-se importante contar a
nossa história não somente para o
público externo, mostrando como ser
empreendedor numa sociedade complexa como a nossa, mas também ao
nosso público interno, para divulgar

e disseminar a cultura organizacional,
ou seja, o nosso jeito Braspress de
ser”, disse Urubatan Helou.
O Memorial Braspress também
existe para criar um elo entre os colaboradores e os elementos cotidianos
que os cercam, quando todos podem
aprofundar o conhecimento do lugar

Alguns dos troféus recebidos durante os 45 anos da Companhia

MEMORIAL

Veículos históricos localizados na parte externa do Memorial, com destaque para
o caminhão número 1

Vidraça lateral do Memorial Braspress

onde trabalham e suas ferramentas, bem como alimentar
uma sensação de pertencimento e engajamento.
“Aqui é a nossa casa e de todos os que ajudaram (e
continuam ajudando) a construí-la, tijolinho por tijolinho.
Juntos construímos esta história e juntos continuamos a
perseguir nossos sonhos de construirmos um Brasil digno
de seu povo”, declarou Urubatan Helou na mensagem deixada no Memorial Braspress.
“Tudo é construído e realizado por pessoas. Infraestrutura, tecnologia de ponta, frota moderna e tantos avanços
tecnológicos; tudo isso é efêmero se não houver pessoas
em uma Companhia. Com este Memorial, estamos celebrando a Braspress e sua gente”, finalizou.

Jornais da época que fazem parte do mural do tempo da Braspress

Crachá e caderno do Motorista Roberto dos Santos que trabalhou por 35 anos na
Braspress, falecido no ano de 2021 por complicações do COVID-19

Computador antigo usado ao longo da história da Companhia
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Braspress celebra mês da
conscientização com ações de prevenção

Colaboradoras participando da aula de pilates da campanha de incentivo à prevenção de câncer de mama

T

radicionalmente a Braspress promove a campanha de incentivo
à prevenção do câncer de mama. Em
2021, mesmo ainda em tempos de
pandemia, a iniciativa prosseguiu com
o “Outubro Rosa”.
A abertura foi feita pelo Diretor
Presidente, Urubatan Helou, que relatou já ter enfrentado o câncer tanto
em sua vida quanto na vida da esposa,
Alayses Helou. Ele trouxe algumas palavras de sua experiência real, demonstrando que a cura existe, sim, possibilitada pelo diagnóstico precoce.
Urubatan também entrevistou
duas colaboradoras: Maria do Socorro
Feitosa, Motorista, e Andréia Borba,
Analista de Crédito e Cobrança, que
relataram suas experiências de superação do câncer de mama.
Durante a campanha de 2021, as
palestras ministradas pelo SEST SENAT
48
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(Serviço Social do Transporte e o Serviço
Nacional de Aprendizagem do Transporte) propiciaram esclarecimentos
dos sintomas, da prevenção e, principalmente, da importância do diagnóstico precoce para salvar vidas.

O autoexame, a observação do formato das mamas e o zelo com a saúde, adotando hábitos de uma alimentação regrada e exercícios físicos,
foram alguns dos cuidados apontados na palestra.

Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress a direita, entrevistou a Maria do Socorro, Motorista, ao centro
e Andréia Borba, Analista de Crédito e Cobrança, a esquerda

RH EM FOCO

SEST SENAT orienta colaboradoras da Braspress como fazer o autoexame

A Braspress também recebeu a
visita da Pastora Francis, da Igreja
Bola de Neve, que celebrou uma
cerimônia ecumênica e trouxe uma
palavra sobre esperança e luta. O
testemunho de uma atual paciente
oncológica motivou as colaboradoras: “Eu não sou o câncer; eu estou
com câncer. É uma condição temporária”, disse ela.
Além de palestras, o evento realizou outras atividades para as mulheres, com a presença de consul-

Pastora Francis, da Igreja Bola de Neve, trouxe reflexões sobre esperança e luta

Motorista experimentando os produtos cosméticos que foram trazidos para a campanha

tores de cosméticos; demonstração
de produtos e dicas para auto cuidado; exercícios com um instrutor de
pilates e as devidas medidas de segurança. Além disso, no auditório da
Matriz, no Planeta Azul, em Guarulhos (SP), o Cine Braspress exibiu o
filme Uma mulher de talento, que as
braspresianas acompanharam se deliciando com pipoca e refrigerantes.
A campanha se estendeu às demais filiais do País, com atividades
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Colaboradoras da filial de Resende (RJ), na campanha do Outubro Rosa da Braspress

diversas, ministradas pelo responsável de cada filial.
Entre atividades e palestras, a semana foi finalizada com
uma mensagem importante deixada pelo Diretor Presidente, Urubatan Helou: “Ainda que passemos por alguma dificuldade no caminho, temos à nossa frente um

‘horizonte aberto’, como diz a canção de Sérgio Mendes
interpretada por Gracinha Leporace. Você encontra esse
horizonte aberto quando está protegendo sua vida”. Essa
canção especial foi ouvida por todos na cerimônia de encerramento.

Neurivan Trindade, Gerente Regional do Mato Grosso do Sul, comemorou
junto as colaboradoras
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Temos as
soluções
ideais para
movimentação e
armazenagem de
seus produtos.
Fabricamos
os
nossos
produtos nas resinas PEAD, PP,
PS, ABS, PMMA, TPE e TPO,
materiais ideais para todo e qualquer tipo
de ambiente, armazéns secos e molhados,
refrigerados ou em temperatura ambiente.
Nossos produtos são 100% recicláveis,
atóxicos, resistem a baixa temperatura (-20°C),
personalizáveis e de fácil manuseio.
GARANTIA DE RECOMPRA NA TROCA
POR UM NOVO PRODUTO!
Orgulhosamente Brasileira, solicite-nos
um atendimento!

plm@plm.com.br
Cel: (41) 99228-0560
Tel: (41) 2141-9400/9434
plmplasticos
Plm Plásticos Ltda.

www.plm.com.br

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Luvas cirúrgicas transportadas pela Braspress
para o Hospital de Minas Gerais

A

Braspress transportou solidariamente 17 volumes
de embalagens de luvas cirúrgicas (cerca de 153 kg)
até a cidade de Malacacheta (MG), para auxiliar nas necessidades do Hospital Municipal Dr. Carlos Marx.
A coleta foi realizada em 26 de fevereiro de 2021, e o
Gerente da Filial de Itajaí (SC), Mayco Leandro Vieira, foi
quem esteve à frente do processo.
A entrega ao hospital aconteceu no dia 11 de março
de 2021.

Claudemir José Vieira, Conferente de Tráfego; Rafael Alberto Florintino, Motorista; Mayco Leandro, Gerente de Filial; Fernando Oliveira e Lucas Steinbach

Transporte solidário para o
Hospital do Amor, em Barretos (SP)

E

João Roberto dos Santos, Ajudante de tráfego; Marilucia Cosmo Dantas, Motorista e Marcela Dorval

m 10 de março de 2021, a Braspress transportou, de
forma solidária, uma tonelada e 275 quilos de tampinhas (o equivalente a 97 volumes) para o Hospital do
Câncer de Barretos (SP), mais conhecido como Hospital
do Amor.
O material foi coletado na Casa da Amizade Patos de
Minas (MG), que executa um projeto para arrecadar tampinhas e vendê-las, revertendo o valor obtido aos pacientes do hospital.
De acordo com a Presidente de Gestão da instituição,
Magda Inhauser Riceti Magalhães, sem o envio rápido e
prestativo da Braspress, o processo de chegada do material até o destino seria difícil e demorado. Ela ainda completou: “A disponibilidade e a parceria da Braspress nos
enchem o coração de gratidão”.

Doação de cestas básicas
em Presidente Prudente (SP)

E

m um ano marcado pelo problema da fome na vida
de grande parte da população brasileira, a Braspress
apoiou mais um projeto social com a doação e o transporte de 25 cestas básicas, encaminhadas à Presidente Prudente (SP).
A entrega foi feita pela filial de Presidente Prudente
(SP), gerenciada por Rodrigo Costa, que providenciou a
entrega em 10 de junho de 2021 ao Fundo Social de Solidariedade de Assis (SP).
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Juliane de Jesus Martins, Roberto Dona Pereira do Carmo, Rodrigo Costa e
Paulo Sergio Palmieri

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Doação de sistema de semáforo
para a cidade de São João de Meriti (RJ)

A

cidade de São João de Meriti, localizada na região metropolitana do Rio de Janeiro (RJ), foi contemplada
com a doação, feita pela Braspress, de um sistema de sinalização semafórica.
Foram colocados cinco blocos semafóricos, sendo três
de módulos focais de 200mm e dois de 300mm, bem como
cabos diversos para a instalação, controlador eletrônico de
tráfego e poste com botoeira para travessia.
Os demais serviços de finalização, como assentamento
de poste, instalação, programação e teste do equipamento,
também fizeram parte do pacote de doação, que totalizou
R$ 48.000,00.
A entrega, formalizada pela assinatura do termo de doação, aconteceu em abril do ano passado, com a presença
do prefeito, João Ferreira Neto, juntamente com o Gerente

Valdecir Dias da Silva, Vice-Prefeito de São João de Meriti; Dr. João Ferreira
Neto, Prefeito de São João de Meriti; Aguinaldo Ramos e Coronel Wilson, Gerente
Regional de Riscos

Regional do estado fluminense, Aguinaldo Ramos, que representou a Braspress.
O equipamento foi instalado em frente à filial da Companhia no Rio de Janeiro, localizada em São João de Meriti.

Solidariedade aos Amigos do Bem
em Buíque (PE)

M
Manoel Lima, Gerente da Filial Franca (SP) ; Rodrigo Moreira, Reginaldo Soares,
Conferente; Gilberto José dos Santos, Motorista Carreteiro e Daniel Regatieri,
Assistente Manutenção de Frota

ais uma vez, Braspress e Carmen Steffens consolidaram sua parceria em função da solidariedade. A
Companhia transportou doações de sapatos para os Amigos do Bem, em Pernambuco.
A carga, que partiu da cidade de Franca (SP), foi dividida em 455 volumes, com um peso equivalente a 3.487 quilos. Os calçados foram entregues em fevereiro de 2022 na
cidade de Buíque (PE).

Apoio à luta contra o câncer em várias
regiões do Brasil

P

or mais um ano, através da Associação Rapunzel Solidária, a Braspress transportou para cinco cidades das regiões Norte, Nordeste e Sudeste cerca de 5 quilos de cabelo
natural e perucas para jovens e adultos que lutam contra o
câncer.
As doações foram coletadas no dia 10 de junho de 2021,
em São Paulo (SP), e distribuídas nas cidades de Rio Branco
(AC), Belém (PA), Poços de Caldas (MG), Rio de Janeiro (RJ) e
Mogi das Cruzes (SP).
Por acreditar nessa causa, a Braspress desenvolve parceria com a Associação Rapunzel Solidária desde 2018, como
modo de levar alegria, confiança e transformação de autoestima aos beneficiados pelo projeto.

Guilherme Curty Gois, Supervisor Operacional; Daniel Ribeiro de Sousa, Motorista;
Gryd Silver, Voluntária do Oncoimagem Brasil e Tânia Regina Porto de Moura,
Supervisora Administrativa no Rio de Janeiro
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Brinquedos para as crianças do
Jardim Cumbica, em Guarulhos (SP)

N

o dia 18 de dezembro de 2021, a Braspress participou de um evento beneficente com a ONG Jardim
Cumbica, com atividades lúdicas e a distribuição de brinquedos e doces para as crianças da comunidade.
A ocasião ainda contou com a presença de Papai Noel.
A linda ação aqueceu corações e levou alegria para as
crianças, que receberam os brinquedos, além de comes e
bebes.
Amanda Filinto da Silva Soares, Assistente de Serviço Social da Braspress, com as
crianças da comunidade Jardim Cumbica

Doação de 60 cestas para o projeto
Unidos pela Fome

A

Maria de Fátima Cazes, Presidente da Associferdi e Vanessa Pereira Menten

Braspress, consciente da dificuldade enfrentada pelos brasileiros na pandemia e do alto índice de desemprego, doou e transportou 60 cestas básicas para o
projeto Unidos pela Fome, promovido pela Associferdi,
administradora do Terminal Fernão Dias, que recebeu os
produtos no dia 28 de maio de 2021.
A Companhia fez questão de participar dessa iniciativa, em razão do momento social. A entrega foi acompanhada por Vanessa Pereira Menten, Encarregada Operacional da filial Terminal Fernão Dias (SP).

Braspress participa de Carreatas do
Outubro Rosa

A

convite da Rede Feminina de Combate ao Câncer de
Guaramirim (SC), a Braspress participou da Carreata
Rosa em duas cidades catarinenses, em apoio às pacientes
oncológicas da região na luta contra o câncer de mama. O
encontro popular, que contou com a participação da Com-

panhia, ocorreu nos dias 16 (Guaramirim) e 23 de outubro (em Schroeder), em percursos nas principais ruas de
ambas as cidades. Para o evento, a carreta da Organização
tinha estampada a seguinte mensagem de apoio à causa:
“365 dias apoiando a luta contra o câncer de mama”.

Carreata Rosa com os caminhões da Braspress em apoio às pacientes oncológicas na luta contra o câncer de mama

54

BRASPRESS NEWS

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Transporte solidário de uma tonelada de
frango para Aparecida (SP)

A

Braspress transportou de Itapira para Aparecida, ambas no interior de São Paulo, uma tonelada de frango. O pedido dessa ação social veio de uma parceira da
Braspress. A entrega ocorreu no dia 13 de abril de 2021.

Marcos Carvalho, Conferente; Anderson Silva, Coordenador Operacional; Luiz
Carlos de Siqueira, Prefeito de Aparecida/SP e Servulo Silva, Conferente

Transporte solidário para Amargosa (BA)

A

Braspress realizou mais um transporte para a cidade
de Amargosa, na região centro-sul do estado da Bahia.
A coleta aconteceu em julho de 2021 em Bragança Paulista (SP), de onde partiram 16 volumes rumo ao Fundo Municipal de Assistência Social de Amargosa.
No total, foram transportados 1.788 quilos de roupas,
calçados e acessórios, que beneficiaram diversas famílias
da região.

Paulo Roberto da Silva, Motorista e Marshal Deoclecio, Coordenador de Logística

Transporte solidário de brinquedos do Sul ao Nordeste

A
Jaqueline dos Passos, Bruna de Oliveira Moser e Augusto Moser, Tom Maior; Renato Gerardi, Gerente da Filial de Blumenau; Rafael Pauli, Vendedor; Fioravante
Oliveira Borges, Conferente de Tráfego e Jonas Barbosa, Motorista Urbano

Braspress providenciou o transporte solidário de
Indaial (SC) para Angical (BA) de 13 caixas com 142
quilos de brinquedos para crianças carentes.
As doações foram coletadas no dia 3 de dezembro de
2021 pela filial de Blumenau (SC), acompanhadas pelo Gerente de Filial, Renato Gerardi, e entregues ao destino em
9 de dezembro.

Braspress transporta equipamentos
para criança doente

R

afael Borsonelli Schunk (4 anos), que sofre com as sequelas de um câncer, recebeu a ajuda do transporte solidário da Braspress.
As entregas foram divididas em duas partes: na primeira, realizada em novembro, a coleta aconteceu em Campinas (SP) e seguiu para a entrega em Cachoeiro de Itapemirim (ES); na segunda, em dezembro, a coleta e a entrega
também seguiram o mesmo trajeto. Ao todo, foram doados
e transportados mais de 216 quilos em materiais. A entrega foi acompanhada pela Gerente de Filial de Cachoeiro de
Itapemirim, Ligiany Neves.

Tauana Barbosa da Silva, Responsável Logística; Paulo Ricardo Ribeiro, Ajudante
de tráfego e Silmar de Jesus Silva, Motorista Urbano
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Solidariedade ao Hospital do Câncer de
Rio Verde (GO)

A

Braspress transportou 32 volumes (com peso total
de 134,08 kg) de Diadema (SP) para Rio Verde (GO).
Em agosto de 2021, o Hospital do Câncer de Rio Verde
recebeu diversos materiais de escritório – pranchetas,
display office, organizador e porta-canetas, em entrega
acompanhada de perto pelo Gerente da Filial Rio Verde,
Dercivaldo da Silva Barros.

Diego Henrique Martins Parreira, Gerente de Compras do Hospital do Câncer de
Rio Verde e Dercivaldo da Silva Barros

Ajuda ao Lions Clube Rio Doce de
Colatina (ES)

A

Braspress colaborou novamente com o Lions Clube
Rio Doce de Colatina (ES), ao transportar 40 cadeiras
de rodas e 40 cadeiras de banho.
Os 80 itens foram coletados em São Paulo (SP) e entregues em Colatina no dia 26 de novembro de 2021.

Sidiney dos Santos, Euclides Stange, Márcia Helena Caliar , Luismar Fieni, Lions
Clube e Wendel Pertel, Gerente da Filial de Colatina

Braspress transporta doações para
Petrópolis (RJ)

A

Braspress transportou solidariamente 60 cestas
básicas para os desabrigados de Petrópolis, região
serrana do Rio de Janeiro, a pedido da parceira Disal. A
entrega das doações foi realizada no dia 21 de fevereiro
passado.

Da esquerda para a direita: Eduarda Tavares, Assistente de RH; Hebert, Coordenador da Unidade de Recebimento de Doações; Evandro Fontes, Ajudante de Tráfego; Gustavo dos Santos, Ajudante de Tráfego e Genivaldo Francisco, Motorista

Braspress participa da campanha McDia Feliz

A

Braspress, em apoio ao McDia Feliz, transportou 90
caixas (cerca de 280 quilos) com copos personalizados do Hospital de Amor.
A coleta do material aconteceu no dia 20 de agosto de
2021, em Mauá (SP), e foi entregue em Barretos (SP), no
Hospital de Amor.

Jackson Henrique da Silva, Motorista Carreteiro; Lucas Rodrigo Martins e Raphael
Silva Souza, Motorista Urbano
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Doação de cestas básicas para a
Comunidade de Juriti (RJ)

Tânia Regina Porto de Moura, Supervisora Administrativa; Carolina Monteiro Gonçalves de Sousa, Assistente Administrativa; Francisco José Mattos Coelho, Motorista; Paulo
Roberto Nogueira Júnior e Gustavo dos Santos, Ajudantes e Moradores da Comunidade de Juriti

A

Braspress não poderia deixar de distribuir solidariedade no fim do ano passado. Com a mensagem “Um
Natal mais feliz”, a Companhia fez a doação e o transporte

de 80 cestas básicas para a Comunidade de Juriti, localizada na cidade de São João de Meriti (RJ), ao lado de nossa
filial fluminense.

Doação de 20 cestas básicas para moradores de rua

A

Denise de Paiva, Superintendente de Marketing e Comunicação da Braspress; Padre
Luiz Cesar e Paulo Roberto da Silva, Motorista

Braspress doou e transportou 20 cestas básicas –
cerca de 435 quilos em alimentos – para a Capela
Santo Expedito, que fica no Jaçanã, bairro da Zona Norte
de São Paulo (SP).
A doação beneficiou famílias e moradores em situação
de vulnerabilidade social da região.
A entrega das cestas, recebidas pelo Padre Luiz Cesar
no dia 10 de dezembro de 2021, foi acompanhada pela
Superintendente de Marketing e Comunicação da Companhia, Denise de Paiva.

Mais solidariedade para o Hospital de
Uberaba (MG)

J

á realizamos várias ações de solidariedade para o Hospital de Uberaba (MG). Em abril de 2021 houve a entrega de 31 cestas básicas coletadas em São Paulo (SP) e entregues no Lar da Caridade do Hospital do Fogo Selvagem.
Depois, em dezembro do ano passado, foram doadas
212 sacolas de Natal, 12 caixas com medicamentos e 40
cestas básicas, totalizando 2.200 quilos.
E depois, foram transportados mais 25 enxovais, equivalente a 200 quilos, em 23 de fevereiro passado, e todas
as entregas das doações foram acompanhadas pelo Gerente de Filial, Luiz Alberto Dias de Abreu.

Luiz Alberto Dias de Abreu, Gerente da Filial Uberaba (MG) e Maria Abadia Vieira
Cruz, Presidente Interina do Lar da Caridade
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Transporte solidário de 74 toneladas de
doações para a Bahia

Equipe da Braspress e do Corpo de Bombeiros de Fortaleza (CE)

M

ediante a tragédia causada pelas fortes chuvas na
Bahia, no final do ano passado, a Braspress tomou a
iniciativa de se solidarizar com a população afetada e se engajou no transporte de cerca de 74 toneladas de doações.
O anúncio da campanha, nomeada como #SOSBahia,
foi feito internamente e também nas redes sociais da
Companhia. A iniciativa acabou gerando a contribuição
dessas 74 toneladas, divididas em alimentos, água mineral, produtos de higiene/limpeza e roupas, coletadas em
diversas regiões do Brasil.
As doações partiram de Brasília (DF), Fortaleza (CE),
Feira de Santana (BA), Blumenau (SC), São Paulo, Campinas, São José do Rio Preto e Araraquara (SP), além de
Rio de Janeiro, Nova Friburgo e Macaé (RJ). As entregas
aconteceram, em sua maioria, em Itabuna e Vitória da Conquista (BA) , no total de R$ 344.306,41 em fretes solidários.

Essa força tarefa, além de envolver o time da Braspress,
contou com o apoio da Cruz Vermelha e do Governo do
Estado do Ceará, do Corpo de Bombeiros e do Governo do
Distrito Federal e da Defesa Civil de São José do Rio Preto,
bem como de clientes, parceiros e instituições de caridade.
Além das organizações envolvidas, alguns colaboradores da Companhia das filiais de Feira de Santana, São Paulo,
CAOB (Centro de Apoio Operacional) Tamboré, Araraquara, Rio de Janeiro e Macaé fizeram a doação de cestas básicas para auxiliar no restabelecimento dos desabrigados.
“A propagação da solidariedade está no DNA da
Braspress, e não poderíamos fechar os olhos diante de uma
situação como essa, tanto para com os nossos quanto para
com os demais”, destacou Urubatan Helou, Diretor Presidente da Companhia que também doou cestas básicas, móveis e aparelhos domésticos.

Braspress auxilia jovens de
baixa renda

A

Braspress, que acredita nos jovens brasileiros e na capacidade da educação, entrou para a rede colaborativa do
projeto Pescar – Atitudes que transformam vidas, programa
voltado à socioprofissionalização.
Esse modo de capacitação propicia a jovens de 16 a 19
anos em situação de vulnerabilidade social o acesso a uma
qualificação voltada ao social e ao profissional, de forma
gratuita. O método de ensino tem foco em desenvolvimento
pessoal e cidadania, além de conhecimentos técnicos.
Dirigido pelo consórcio CEPORTO (Centro Empresarial Porto Seco), COMJOVEM (Comissão de Jovens Empresários e Executivos) e SETCERGS (Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Rio Grande
do Sul), o Pescar é um programa desenvolvido pela Fundação Projeto Pescar.
58
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Com sede localizada em Porto Alegre (RS) e 43 anos
de fundação, o Pescar conta com 81 unidades espalhadas
pelo Brasil e já atendeu cerca de 1.700 jovens, cujas vidas
se transformaram.

Jovens beneficiados do projeto Pescar – Atitudes que transformam vidas
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Braspress ajuda a Casa Civil para o
transporte de um tomógrafo

A

tendendo a um pedido feito à Braspress por Jair
Bolsonaro, Presidente da República, Urubatan Helou,
Diretor Presidente da Companhia, viabilizou o transporte de um tomógrafo computadorizado para o Hospital da
Universidade Federal do Piauí, localizado em Teresina.
O equipamento, de última geração, essencial para a realização de avançados exames de imagem, foi coletado em
Guarulhos (SP) e entregue na unidade de saúde piauiense
em 4 de outubro do ano passado, onde está sendo utilizado pela população da região.
O aparelho, com um altíssimo valor agregado e extremamente sensível, tinha um peso bruto de 2.330 quilos.
Todo o processo desse transporte foi coordenado por
Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações da Braspress, em
conjunto com integrantes da equipe técnica do Ministério
da Saúde: Ridauto Fernandes, Gerente de Logística; Taciana Silva, Coordenadora Técnica, e Guilherme Bianco, Assessor do Presidente da República.

Da direita para a esquerda: Ciro Nogueira, Ministro da Casa Civil; Marcelo
Queiroga, Ministro da Saúde; Taciana Silva, Coordenadora Técnica e Soares Júnior,
Responsável Técnico do Campus Universitário

No destino final, Márcio Caetano, Gerente da filial de
Teresina, e José Soares Júnior, Responsável Técnico do
Campus Universitário, deram suporte à operação.
Autoridades tomaram parte da ocasião, que contou
com a presença de Marcelo Queiroga, Ministro da Saúde,
e Ciro Nogueira, Ministro da Casa Civil.

Braspress transporta itens de confecção
para Ilhéus (BA)

A

pedido da parceira Carmen Steffens, a Braspress
transportou 1.471 quilos (divididos em 114 volumes)
de calçados e itens de confecção para Ilhéus (BA).
O material, coletado em Franca (SP) no dia 14 de janeiro passado, seguiu para entrega, através da filial de Itabuna (BA), ao projeto Amigo Solidário.
Paulo Mariano, Motorista Urbano; Paulo Fernando, Encarregado Operacional; Íris
Ulisses e Luís Antônio.

Braspress transporta doações do Governo do
Estado para Bauru (SP)

A

Braspress transportou solidariamente 900 cestas básicas, doadas pelo Governo do Estado de São Paulo para a
Prefeitura de Bauru (SP), em 18 de fevereiro passado.
Na entrega, compareceram o Gerente Regional de Bauru
(SP), Cesar Augusto Tidei, e a Prefeita do município, Suellén
Rosim, bem como Elaine Lúcia Pallone Costa Dias (Vice-Presidente do Fundo Social de Solidariedade); Lúcia Rosim (Presidente do Fundo Social de Solidariedade); Gislaine Magrini
(Secretária do Desenvolvimento Econômico Turismo e Renda) e Damares Pavan (Assessora Administrativa).

Da esquerda para a direita: Elaine Lúcia Pallone Costa Dias; Lúcia Rosim; Suellen
Rosim; César Auguto Tidei; Gislaine Magrini e Damares Pavan
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Braspress tem agenda dedicada
ao Novembro Azul

Urubatan Helou, Diretor Presidente, discursou na abertura da Semana do Novembro Azul

A

Braspress se fez presente com uma série de eventos
que vão ao encontro dos interesses e preocupações
dos colaboradores quando, de 8 a 12 do novembro passado, ocorreu a Semana Novembro Azul, que reuniu 166
pessoas na programação especial voltada ao público masculino no Planeta Azul, em Guarulhos (SP).
A pauta sempre conta com o apoio da Braspress, que
vê orientação e suporte como caminhos efetivos na prevenção do câncer de próstata. A grade da programação
começou às 9h00 do dia 8 no auditório da Matriz, com a
abertura do Diretor Presidente, Urubatan Helou. Ele falou a todos, tomando o cuidado de cumprir as recomendações sanitárias e o distanciamento – ainda necessário - da
pandemia de covid-19.
“Estamos sempre mudando, fazendo de modo a ser um
evento especial, e celebrando um momento de conscienti60
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zação e de reflexão”, disse Urubatan Helou, referindo-se
à Semana Novembro Azul. “A cada um dos movimentos
que nos levam a refletir sobre o combate a essa doença,
faço questão de estar presente e ter também aqui conosco o nosso Diretor de Operações, Luiz Carlos Lopes. Somos provas vivas de que o câncer não mata; o que mata é
negligência e comportamento relapso”, afirmou o Diretor
Presidente.
“Vou dizer que é ruim... Sim, é muito ruim e desagradável, porém o exame é necessário. Essa é a alternativa. Fora
isso, se o câncer de próstata te pega desavisado, o caminho direto é o que leva para os ossos”, explicou ele.
O câncer de próstata é o tipo mais comum entre os homens, segundo a Agência Brasil e a Sociedade Brasileira
de Urologia, algo confirmado momentos depois, durante
a palestra do psicólogo e instrutor Diego Cardonha, do

RH EM FOCO
SEST SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte), de Guarulhos (SP).
No decorrer da palestra, Diego abordou os ouvintes e
perguntou se estão dispostos a perder o que amam para a
doença. Ele também informou os sintomas: dor óssea, dores ao urinar, vontade de urinar com frequência e presença de sangue na urina e/ou no sêmen. “Não poderia deixar
de falar, claro, sobre o preconceito que ainda existe nos
dias de hoje quando se fala do principal exame preventivo:
o de toque.” Disse ele.
Diego frisou que o segredo está na prevenção e que
trazer o público para dentro dos problemas enfrentados
no País com essa doença é essencial. Os dados seguem
causando espanto: 65 mil novos casos diagnosticados
anualmente no Brasil. Alertar para mudanças de comportamento e adesão ao exame preventivo é o que a
Braspress e outras organizações mundo afora vêm fazendo para contribuir com a redução desse número.
Após notar algum sintoma, o mais adequado é procurar um urologista e passar por um exame chamado PSA. A
depender do resultado, o médico poderá solicitar o exame
de toque.

“Quanto mais cedo o diagnóstico, mais fácil a cura.
Em 80% dos casos, ocorre metástase nos ossos. A pessoa
sente muita dor, como se estivesse com um osso quebrado – e uma dor assim nem a morfina vence. Então, vamos
nos prevenir. Hoje a palavra aqui tem que ser prevenção.
Se todos os homens pudessem viver 150 anos, poucos viveriam, pois todos teriam câncer de próstata”, concluiu o
psicólogo.

Diego Cardonha, Psicólogo e instrutor do SEST SENAT

Culto ecumênico aborda herança e legado

Pastor Márcio em um momento de oração, em 9 de novembro de 2021

S

eguindo a agenda, na manhã do dia 9 de novembro
passado, às 9h00, o auditório da Matriz recebeu o
pastor Márcio para o culto ecumênico sobre herança e legado. “Qual a nossa missão ainda hoje? De maneira geral,
temos várias, mas, com certeza uma é a de chegar ao fim
da vida (e nunca sabemos quando), olhar para trás e ver

o que ficou. E o que deixamos: rastros de bênçãos ou de
destruição?”, indagou o pastor.
Ao falar sobre legado, o pastor Márcio usou o exemplo
de Alfred Nobel, químico de Estocolmo (Suécia) que
se dedicou a controlar a nitroglicerina e desenvolveu a
dinamite. A invenção o deixou rico, mas acabou se tornando um recurso muito mal utilizado para a guerra. Já idoso,
Nobel, ao ler no jornal que recebia em casa a manchete
que noticiava sua própria morte, decidiu deixar toda a sua
fortuna para homens e mulheres capazes de gerar significativo progresso à humanidade.
Essa decisão deu origem ao Prêmio Nobel, evento anual promovido por instituições suecas e norueguesas que
conferem reconhecimento internacional em várias categorias as pessoas ou entidades que realizaram pesquisas,
descobertas ou contribuições notáveis para o mundo.
E o que a Bíblia ensina sobre legado? Nesse ponto, o
pastor Márcio citou como exemplo a história de Davi. Ao
longo da vida, Davi aprendeu sobre a soberania e o poder
de Deus, que sempre o guardou e o livrou da morte. Foi o
próprio Deus que estabeleceu o Reinado de Davi, perdoado quando pecou e se arrependeu.
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Ação com barbearia tem agenda lotada

N

o dia 10 de novembro passado,
no hall da filial São Paulo, uma
barbearia montada no evento recebeu 39 colaboradores, que marcaram hora para cortes de cabelo e
preencheram toda a agenda disponível. O Diretor Vice-Presidente,
Milton Petri, foi até o local e também fez um corte de cabelo. O motorista Ezequiel José de Almeida, de
41 anos, presente em São Paulo para
participar de um treinamento vindo
da filial Recife, agendou seu horário
on-line. “Achei muito interessante a
iniciativa. Fui informado pelo Whatsapp e marquei meu horário. Gostei
bastante”, disse o motorista, feliz
com o resultado do corte.
O instrutor prático César Santos, de 37 anos, passava pelo hall

Milton Petri, Diretor Vice-Presidente, participou da ação da barbearia no Planeta Azul

da filial São Paulo quando viu a ação
dedicada aos homens e falou com a
Braspress News. “Acho muito importante criar esse ambiente com ações

e cuidados com os funcionários. Isso
mostra o quanto a empresa investe e
se preocupa com o bem-estar de sua
equipe”.

Humor e informação para descontrair

Convidados participaram de dinâmica durante o Stand-Up

N

a sexta-feira, 12 de novembro passado, o encerramento da Semana
Novembro Azul ficou a cargo do ator e
humorista Criis Duff, que fez um stand-up corporativo no auditório da Matriz.
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Cheio de energia, trouxe leveza e um
tom despojado com suas piadas, que,
por mais engraçadas que fossem, proporcionavam lições sobre o câncer de
próstata. O clima no auditório era dos

melhores: pipoca, guaraná, bom humor
e muita informação fecharam com chave de ouro uma agenda pensada para
o cuidado masculino e a prevenção do
câncer de próstata.

A solução mais completa para sua frota. Limpeza integral e
desinfecção interna para os profissionais de transporte.
Venha nos visitar
15-17 Março
São Paulo Expo
Rua E Stand 123
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Urubatan Helou recebe título de
embaixador do Rio de Janeiro

Urubatan Helou, Diretor Presidente, com seu título de embaixador

A

Associação dos Embaixadores do Turismo do Rio de
Janeiro escolheu o Diretor Presidente da Braspress,
Urubatan Helou, como Embaixador.
A premiação, criada com o objetivo de enaltecer pessoas
(cariocas ou não) que contribuem para a divulgação positiva
do Rio de Janeiro em suas atividades, aconteceu em 28 de
março de 2021, através de uma cerimônia transmitida pelo
YouTube.
O evento, uma iniciativa da Fundação CESGRANRIO
(Centro de Seleção de Candidatos ao Ensino Superior do
Grande Rio), entregou o título a 25 nomes além de Urubatan
Helou. A escolha dos contemplados acontece por um júri pre-

sidido pelo Professor Carlos Alberto Serpa, que analisa o currículo de cada indicado e seleciona as personalidades de maior
destaque em diversos setores.
O Diretor Presidente falou como sua relação com o transporte e a capital fluminense se conectaram: “Minha história
com o Rio de Janeiro é anterior à fundação da Braspress. Comecei a empreender na cidade em 1972, quando transportava rolos de filmes no eixo São Paulo–Rio de Janeiro”.
Pouco antes de Urubatan ser agraciado com o título – e
sem saber que isso aconteceria –, a Braspress renovou sua
frota no Rio de Janeiro. Helou aproveitou a ocasião para comentar a respeito dessa iniciativa durante a premiação.
“Investimos na renovação da frota no Rio de Janeiro com a
aquisição de veículos isotérmicos para a proteção das mercadorias transportadas nas altas temperaturas típicas da cidade.
Ademais, homenageamos e declaramos nosso amor ao Rio
com artes nos baús dos veículos, circulando com mensagens
(em português e em inglês) que evidenciam os encantos da
Cidade Maravilhosa”, completou ele, fazendo referência às
decorações artísticas colocadas na parte externa das carretas,
onde a Companhia mostrou seu carinho pelo Rio de Janeiro.
“Agradeço grandemente a fundação Cesgranrio pela homenagem. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho pelo
Rio de Janeiro, por seus cidadãos e pelo Brasil”, concluiu
Urubatan Helou.

Urubatan Helou participa de evento
da 3S Tecnologia

Equipe da 3S da esquerda para a direita: Clóvis Manfio, Sócio-Diretor; Simar Mendes, Executiva de Negócios; Osvaldo Rocha, Proprietário; Urubatan Helou, Diretor
Presidente da Braspress e Anderson Bochoglonian, Presidente

A

3S Tecnologia, empresa especializada em soluções de
rastreamento de veículos pesados, cargas, carretas
e frotas, realizou a uma convenção anual de vendas, oca64
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sião em que recebeu o Diretor Presidente da Braspress,
Urubatan Helou, no dia 16 de dezembro passado, em Barueri (SP), para uma apresentação.
Também estiveram presentes Osvaldo Rocha, Proprietário; Clóvis Manfio, Sócio Diretor; Anderson Bochogloniam,
Presidente; Simar Mendes, Executiva de Negócios, e
os convidados de Urubatan Helou: Maria Luiza Duarte,
da H&P Empreendimentos e Participações; e Antônio
Carbonari e Daniel Braga, do Urbano Bank.
“A importância do empreendedorismo no sucesso empresarial” foi o tema apresentado por Urubatan Helou,
que de forma bem descontraída contou aos presentes
como foi a construção da Braspress desde o início de suas
atividades e o que a Companhia segue fazendo para permanecer líder do segmento, sempre inovando e perseverando cada vez mais.
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Braspress recebe visita do alto escalão
global da Mercedes-Benz

U

rubatan Helou, Diretor Presidente; Milton Petri,
Diretor Vice-Presidente, e Urubatan Helou Junior,
Diretor de Frota, recepcionaram Karin Radström (Chefe Mundial da Mercedes-Benz Caminhões); Achim Puchert, atual Presidente da Mercedes-Benz no Brasil;
Juergen Distl, CFO Global da Mercedes-Benz Caminhões, e
Jefferson Ferrarez, Diretor de Vendas da MBB, em 13 de
janeiro passado, no Planeta Azul, em Guarulhos (SP).
A comitiva assistiu ao vídeo institucional da Companhia e em seguida visitou o Sorter (Sistema Automatizado de Distribuição de Encomendas) da Filial São Paulo,
os veículos históricos da Companhia e os simuladores de
direção.

Da esquerda para a Direita: Milton Petri, Juergen Distl, Achim Puchert, Karen
Radström, Urubatan Helou, Jefferson Ferrarez e Urubatan Helou Junior

Presidente do SINDICARGAS visita a Braspress

A

Braspress recebeu no dia 17 de junho passado a visita do presidente do Sindicargas (Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários de
Cargas Secas e Molhadas, Empresa de Logística no Ramo
de Transporte de Cargas) de Guarulhos (SP), Dr. Irapuan
Siqueira.
O presidente da entidade se apresentou acompanhando Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress, em
um dos encontros realizados com os motoristas entrantes
da Companhia.

Dr. Irapuan Siqueira e Urubatan Helou durante a palestra para os motoristas da
Braspress, em 17 de junho passado.

Treinamento da Brigada de Incêndio no Planeta Azul

O

time da Brigada de Incêndio da Braspress realizou, no
dia 17 de fevereiro de 2021, um treinamento especializado nas instalações do Planeta Azul, em Guarulhos (SP).
As atividades foram divididas em duas partes: a teórica,
apresentada no auditório da Matriz, e a prática, com demonstrações e exercícios realizados na área externa.
Toda a ação foi acompanhada e coordenada pelos instrutores da empresa Previnsa, focados em explicar e ensinar como realizar primeiros socorros, evacuação, correta
utilização dos equipamentos de segurança, uso adequado
de instrumentos e ações de combate às chamas.
De acordo com o departamento de SESMT (Serviço
Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do

Trabalho), cerca de 140 colaboradores, que fazem parte da
Brigada de Incêndio da Companhia, participaram do treinamento.

Colaboradores controlando chamas como parte de um dos treinamentos da
Brigada de Incêndio
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Braspress recebe a visita do
Governador João Dória

Da esquerda para a direita: Giuseppe Lumare Júnior, Diretor Comercial; Tayguara Helou, Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios; Fabiola De La Lastra Helou;
Bia Dória, Primeira-Dama; Juliana Petri, Gerente Nacional de Automação; Urubatan Helou Junior, Diretor de Frota; Urubatan Helou, Diretor Presidente; João Dória,
Governador do Estado de São Paulo; Milton Petri, Diretor Vice-Presidente e Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações

A

Braspress abriu suas portas para a visita do Governador do Estado de São Paulo, João Dória, acompanhado da Primeira-Dama, Bia Dória, recebidos pelos anfitriões Urubatan Helou, Diretor Presidente, e Tayguara
Helou, Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios do
Grupo Braspress, no dia 20 de fevereiro de 2021.
Também estiveram presentes: Milton Petri, Diretor
Vice-Presidente; Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações; Giuseppe Lumare Júnior, Diretor Comercial;
Juliana Petri, Gerente Nacional de Automação; Urubatan
Helou Junior, Diretor de Frota; Rosangela Palmeira, Manager Comex da Braspress Internacional; Coronel Antônio
Marin, Gerente Nacional de Gerenciamento de Riscos;
Renato Venâncio, Controller; Dr. Herik Azevedo, Gerente
Jurídico; Raphael Silvestre, Gerente Nacional de Frota, e
Rafael Hoepfner, Gerente de Tecnologia da Informação.
Ao meio-dia o Governador chegou à portaria da Rodovia Dutra. Após passar pela cabine de sanitização e ter
sua temperatura corporal conferida, ele foi recepcionado
por Urubatan Helou e Tayguara Helou, que seguiram com
os demais convidados para o auditório Braspress, onde
66

BRASPRESS NEWS

Urubatan mostrou melhor a Braspress para Dória, com
a apresentação de um vídeo institucional e dos sinais de
retomada econômica. Para finalizar esse momento, uma
foto oficial com todos os diretores ali presentes.
Dando sequência à visita, a comitiva seguiu para a Central Nacional de Gerenciamento de Riscos, onde o Coronel
Antônio Marin, Gerente Nacional de Gerenciamento de
Riscos, apresentou os investimentos em tecnologia da área.
Em seguida, Urubatan Helou, Tayguara Helou e Milton
Petri conduziram três carros elétricos, mostrando a João
Doria mais um investimento em tecnologia que deu certo.
Enquanto ainda estavam na Matriz, passaram pelo
Memorial dos Veículos Históricos, Simulador, Aeropress
e Braspress Internacional.
Concluindo, o governador Dória foi levado até a Filial
São Paulo para conhecer o Sorter (Sistema Automatizado
de Distribuição de Encomendas) da Braspress, o maior da
América Latina.
O último local visitado foi o CAMB (Centro de Atendimento ao Motorista Braspress) e o heliponto do Planeta
Azul, para finalização e agradecimento pela visita.
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Braspress recebe visita do Ministério da Infraestrutura

Equipe do MINFRA passou pelo Data Center da Braspress durante a sua visita ao Planeta Azul, em Guarulhos (SP)

A

convite da NTC&Logística, a Braspress recebeu a visita dos representantes do Minfra (Ministério da Infraestrutura) no Planeta Azul, em Guarulhos (SP), em 29
de junho do ano passado.
A visita contou com a presença de Marcelo Sampaio,
Secretário Executivo do MINFRA; Mariana Pescatori,
Diretora de Programas; Jerônimo Goergen, Deputado
Federal; Gabriel Valderrama, Coordenador de Projeto
da Secretaria Executiva, e Roberta Stuckert, Assesso-

ra de Comunicação. Representando a NTC&Logística e
acompanhando os demais convidados, estavam presentes
Francisco Pelucio, Presidente da entidade, e Marcelo Rodrigues, Diretor Financeiro.
Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress,
apresentou a todos a estrutura da Companhia.
No decorrer da visita, foram abordados temas voltados ao setor, bem como os desafios enfrentados pelas
transportadoras no exercício de suas atividades no país.

Braspress inaugura Simulador Móvel

Staff da Braspress e ao centro logo atrás Urubatan Helou, Diretor Presidente e Milton Petri, Diretor Vice-Presidente

A

Braspress deu mais um passo no uso da tecnologia para
o aperfeiçoamento profissional de seus motoristas. A
Companhia orgulhosamente inaugurou, em 8 de setembro
do ano passado, a UNICAMB (Unidade Móvel de Capacitação do Motorista Braspress), que auxilia na condução do
profissional do volante.
A unidade móvel carrega uma homenagem a Roberto dos
Santos, motorista que esteve com a Braspress desde o início
da década de 1980 e que foi mais uma das vítimas da covid-19. Essa foi a maneira encontrada pela Companhia para
homenagear esse grande profissional, que soube exercer sua
função com muita dedicação e qualidade.

Com sistema de simulador embarcado dentro da carreta,
a unidade móvel está percorrendo as filiais da Braspress em
todo o país. A implantação da unidade móvel aconteceu por
sugestão de Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações; Urubatan Helou Junior, Diretor de Frota e Raphael Silvestre,
Gerente Nacional de Frota.
“Mais um elemento de sofisticação proporcionado pela
Companhia, no intuito de tornar os seus motoristas ainda
melhores”, disse Urubatan Helou, que discursou sobre esta
nova ação pioneira da Braspress.
A UNICAMB amplia e reforça o já bem-sucedido processo realizado pela telemetria e pelo simulador fixo.
BRASPRESS NEWS
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Urubatan Helou recebe troféu de Mérito do
Transporte Gaúcho

Urubatan Helou com o troféu de mérito do transporte gaúcho

U

rubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress, foi
contemplado com a maior honraria concedida pelo
transporte rodoviário de cargas do estado do Rio Grande
do Sul: o Mérito do Transporte Rodoviário de Cargas.
Em um evento realizado no dia 30 de agosto passado,
em Porto Alegre (RS), a homenagem foi feita às personalidades empresariais, sindicais e políticas que se distinguiram em prol do desenvolvimento do setor no estado.
O anfitrião Afrânio Kieling, Presidente da Fetransul
(Federação das Empresas de Logística e Transporte de
Cargas no Rio Grande do Sul), foi quem entregou o prêmio

a Urubatan Helou, durante cerimônia que contou com a
presença de transportadores, lideranças de classe e autoridades, entre as quais Tarcísio Gomes de Freitas, Ministro da Infraestrutura, e Ranolfo Vieira Júnior, Vice-Governador do estado do Rio Grande do Sul.
“Que alegria receber o Troféu do Mérito do Transporte Gaúcho neste momento, com a assinatura do DT-e, que
é a grande esperança dos transportadores de desburocratização da nossa atividade. Que nós possamos, em um
breve futuro, presenciar a logística sem papel”, afirmou
o Diretor Presidente da Braspress, sendo aplaudido ao
defender a disrupção do Estado em benefício do setor de
serviços e, consequentemente, da população brasileira.
No encerramento de seu discurso, Urubatan Helou
atraiu a atenção dos convidados com uma palavra de superação e agradeceu a honraria recebida.
“Se tivermos vontade política, se tivermos decisão
empresarial, podemos fazer do Brasil a capital do empreendedorismo. Estou muito orgulhoso de ter recebido das
mãos do meu amigo Afrânio Kieling este troféu. Muito
obrigado!”, finalizou ele.

Braspress recebe Diretoria da ANTT no Planeta Azul

Da esquerda para à direita: Luiz Alberto Agra, Giuseppe Coimbra, Claude Soares de Araújo, Milton Petri, Dr. Rafael Vitale, Urubatan Helou, Dr. Guilherme Sampaio, José Aires do
Amaral Filho, Nauber Nascimento, Luiz Carlos Lopes e Giuseppe Lumare Júnior

A

Braspress, tradicional empresa de encomendas, recebeu no Complexo do Planeta Azul, em Guarulhos (SP),
a Diretoria da ANTT (Agência Nacional de Serviços Terrestres) recepcionados por Urubatan Helou, Diretor Presidente da Companhia, em 21 de fevereiro passado.
Estiveram presentes: Dr. Rafael Vitale, Diretor Geral; Dr. Guilherme Sampaio, Diretor; José Aires do Amaral
Filho, Superintendente Substituto de Serviço de Transporte Rodoviário de Cargas; Claude Soares de Araújo, Gerente
de Regulação do TRC – Transporte Rodoviário de Cargas
– e SUROC – Superintendência de Serviços de Transporte
Rodoviário e Multimodal de Cargas; Nauber Nascimento,
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Superintendente de Fiscalização e Luiz Alberto Agra, Assessor de Comunicação.
Urubatan Helou mostrou as várias áreas do Complexo
como o Gerenciamento de Riscos, Simulador (Fixo e Móvel), BTI (Braspress Transportes Internacional), Sistema
Automatizado de Distribuição de Encomendas, Data Center, entre outras.), e também almoçou com o staff da ANTT.
Da família Braspress, também estiveram presentes
Milton Petri, Diretor Vice-Presidente; Luiz Carlos Lopes,
Diretor de Operações; Giuseppe Coimbra, Diretor Administrativo-Financeiro; Giuseppe Lumare Júnior, Diretor
Comercial e Urubatan Helou Junior, Diretor de Frota.

Anuncie
aqui.

Leia a versão on-line em: www.braspress.com
Fone (11) 3429-3376
renato@braspress.com

FCE PHARMA

Braspress participa pela segunda
vez na feira FCE Pharma

Parte da equipe que atendeu os visitantes na feira

A

Braspress, líder do transporte de encomendas, participou pela segunda vez da Feira FCE Pharma, realizada no São Paulo Expo, na capital paulista. A Companhia
marcou presença no retorno da exposição internacional
de tecnologia para a indústria farmacêutica, que ocorreu
entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro passado,
seguindo as normas de segurança da covid-19.
Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress, esteve na mostra e reforçou a presença da Companhia pela
segunda vez consecutiva. “Estar em um evento grandioso
como este – o principal para negócios da indústria farmacêutica no Brasil e que se tornou mais que essencial com
esta pandemia que nos assola – representa uma oportunidade de ouro.
Nosso objetivo vai além da expansão; nosso foco é
prospecção, captar esses clientes e entender as complexidades e as dificuldades do setor farma para levar as
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melhores soluções. As práticas que adotamos nos garantem infraestrutura para a distribuição de encomendas em
todo o território nacional.
Entre os 400 expositores desta feira, o fato de sermos
o único voltado à logística nos dá margem ao sucesso e
imensa oportunidade de negócios, evidenciando nosso
potencial operacional e a maestria do serviço de entrega”,
declarou Urubatan Helou.
Dos 400 expositores que mostraram as inovações do
setor, a Braspress se destacou como a única empresa de
transporte de encomendas de abrangência nacional, com
frota de 30 veículos destinados a fármacos, medicamentos e insumos.
O estande, posicionado logo na entrada da exibição, foi
repaginado: contou com área de 96 m², um caminhão refrigerado, um telão com transmissão de vídeo institucional que mostra todo o minucioso trabalho da Companhia

FCE PHARMA
e, é claro, um totem com álcool em gel
70%, de acordo com a indicação da
OMS (Organização Mundial da Saúde). Em um espaço grande, a empresa
proporcionou conforto para facilitar
o contato com potenciais clientes em
busca de formas de transporte eficaz
e seguro para os seus produtos.
A equipe presente no local, composta por colaboradores das filiais
de São Paulo, Campinas e Sorocaba
- SP, somente reforçou o know-how
da Companhia ao abordar e sanar as
dúvidas dos visitantes.

VW 24280
PESADO
FARMA

Para ilustrar sua atuação e aproximar os visitantes da frota, a Companhia expôs um VW 24280 com baú
refrigerado que atua na distribuição
de produtos em temperatura controlada.

Equipe Braspress, tendo a frente Urubatan Helou, Diretor Presidente, rodeado pelos Diretores e demais colaboradores
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Operação Farma

“

Quero salientar meu grande orgulho ao ver nossa segunda participação na FCE Pharma, dois anos após
nossa primeira vinda (intervalo que se deveu, obviamente,
à pandemia).
Estar aqui é importante; isso aquece o mercado. Há
aproximadamente seis anos começamos a operar nesse
segmento e tivemos visíveis e reais avanços. Ao pensar
que temos uma operação voltada aos insumos e ao setor
farma, é essencial que façamos investimentos e nos pre-

paremos para os desafios que virão. Estou certo de que
temos uma equipe capacitada e certo também da qualidade dos serviços e das práticas que adotamos para fornecer
esse tipo de transporte.
Fico feliz demais pela qualidade que entregamos à
população de um país como o nosso. Esta é, sem dúvida,
mais uma participação de sucesso e de bons negócios para
a Braspress Transportes Urgentes”, finalizou Urubatan
Helou.

Urubatan Helou, Diretor Presidente a frente, e mais a esquerda Milton Petri, Diretor Vice-Presidente; e Tayguara Helou, Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios
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FCE PHARMA

Da esquerda para a direita: Urubatan Junior, Diretor de Frota; Milton Petri, Diretor Vice-Presidente; Giuseppe Lumare Júnior, Diretor Comercial; Urubatan Helou, Diretor Presidente, Tayguara Helou, Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios; Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações e Giuseppe Coimbra, Diretor Administrativo-Financeiro

Dos 400 expositores da feira FCE Pharma, a Braspress foi a única no setor logístico, por conta disso o estande recebeu muitas visitas durante os 3 dias de evento
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Um case de sucesso

G

iuseppe Lumare Júnior, Diretor Comercial, analisou
a participação da Companhia e faz elogios à equipe.
“Nesta segunda participação na FCE Pharma, temos mais
autonomia de mercado. Figuramos como a única transportadora nacional a prestigiar o evento. Fizemos negócios e abrimos portas de prospects que relutavam em nos
receber.
O balanço foi muito positivo. Visitamos todos os estandes e, em alguns casos, conseguimos estabelecer contatos promissores. Expusemos nossa marca por meio de
um belo layout do estande, cujo ponto alto foi o nosso

caminhão-farma ao fundo, como outdoor. Recebemos
clientes e fomos observados por transeuntes da feira, que
nos direcionaram olhares de admiração. Uma feira tem
resultados antes, durante e depois de ocorrer. Deixamos
registrada nossa presença e reforçamos nosso interesse
em crescer nesse importante segmento de mercado.
Nossa equipe, mais do que capacitada, deu conta do
recado em três dias de contatos comerciais que nos deixaram muito confiantes. Parabéns a todos os envolvidos
nas preparações e nas lides desse evento maiúsculo”, parabenizou o Diretor Comercial.

À direita, Giuseppe Lumare Júnior, Diretor Comercial da Braspress, conversando com alguns colaboradores
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Conta digital para pessoas físicas e empresas;
Crédito consignado para os colaboradores da sua empresa;
Vendas físicas com a maquininha Urbano Bank e Online com link de pagamento;
Antecipação de recebíveis dos seus clientes e para os seus fornecedores;
Aqui, você pode pagar qualquer boleto, tributos, licenciamento, IPVA e muito mais;
Peça seu Cartão de Crédito pré-pago internacional e receba Cashback em todas as compras.

EXPOCARGA

Braspress participou da 1.ª Feira de
Transporte & Logística no Uruguai

Da esquerda para a direita: Denise de Paiva, Superintendente de Marketing e Comunicação; Rosangela Palmeira, Superintendente da Braspress Internacional; Alayses Helou; Urubatan Helou, Diretor
Presidente da Braspress; Miguel Lagunas, Diretor da Braspress Internacional da Argentina; Monise Anjos, Consultora de Negócios Internacionais e Daniela Lagunas, Sub. Gerente de Vendas da Braspress
Internacional da Argentina

A

BTI (Braspress Transportes Internacional), com seis anos de

atuação no Mercosul, participou da
1.ª Feira Expocarga – o maior evento
de Transporte & Logística do Uruguai
– entre os dias 2 e 5 de dezembro passado em Punta del Leste, na região de
Maldonado. Participaram cerca de
100 empresas de caminhões, ônibus,
máquinas e veículos utilitários, mostrando o que há de mais moderno em
tecnologia de transporte.
A BTI, braço internacional do
grupo H&P – Empreendimentos e
Participações, tem como carro-chefe
a Braspress Transportes Urgentes,
tradicional empresa do transporte de
Rosangela Palmeira, Superintendente da Braspress Internacional, ao centro, junto com alguns visitantes da Expocarga
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encomendas.

EXPOCARGA
A Companhia atua nos dois sentidos entre o Brasil e a Argentina, o
Uruguai e o Paraguai. Essa atuação é
vista com grande interesse empresarial, na medida em que estabelece relações internacionais com os países
do Mercosul e estimula a economia
no bloco.
Segundo Urubatan Helou, Diretor
Presidente do Grupo H&P, o fenômeno da globalização criou pontos em
comum nas vertentes econômica,
sociocultural e política, tornando o
mundo interligado, uma verdadeira aldeia global. Daí a necessidade
de expandirmos as operações no

“

Com a nossa participação
na feira, fortalecemos as
parcerias com os clientes e
possibilitamos a concretização
de muitos negócios no tráfego
bilateral entre o Brasil e o
Uruguai”, comentou Urubatan
Helou, Diretor Presidente da
Braspress Transportes
Internacional.

Mercosul.
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EXPOCARGA
Segundo Rosangela Palmeira, Superintendente da BTI, as empresas
exportadoras e importadoras podem
contar com a flexibilidade da operação no menor prazo de entrega.
“Contamos com uma equipe preparada e qualificada para atender
a todos os requisitos que envolvem
essa operação, bem como todo o suporte da Braspress e seus motoristas
treinados e capacitados, além de gerenciamento de riscos 24 horas por
dia”, acrescentou ela.

Estande da Braspress Internacional na Expocarga 2021, no Uruguai

A Expocarga foi realizada no estado de Punta Del Leste e recebeu muitas empresas
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Frota - A Mais jovem do Brasil

Tracking - Maior tecnologia embarcada

Automação - Mais agilidade sem extravios

Gerenciamento de Riscos
Mais segurança para a encomenda

Toda qualidade já reconhecida
no Brasil agora no MERCOSUL

www.braspress.com

C U LT U R A

Braspress inaugura biblioteca
no Planeta Azul

Giuseppe Lumare Júnior, Diretor Comercial, inaugurou uma das bibliotecas ao lado de dois colaboradores

U

ma ação que apoia o conhecimento e o saber foi destaque no Planeta Azul no dia 11 de novembro passado, com direito a cerimônia solene no hall da filial São
Paulo.
A Biblioteca Braspress foi inaugurada por Urubatan
Helou, Diretor Presidente, junto a Milton Petri, Diretor Vice-Presidente; Giuseppe Lumare Júnior, Diretor
Comercial; Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações;
Giuseppe Coimbra, Diretor Administrativo-Financeiro
e Tayguara Helou, Diretor de Desenvolvimento e Novos
Negócios.
“Boa tarde a todos. Hoje nós pedimos que todos vocês estivessem aqui. E por que fizemos isso? Como uma
maneira de criarmos a solenidade da cultura, de elevar o
saber, a inteligência, o conhecimento. Partiu do Pepe e do
meu filho Urubatan Junior, a ideia de que nós deveríamos
ter aqui em nossa empresa, uma biblioteca para oferecer
livros maravilhosos. O principal doador da nossa biblioteca foi o Pepe, uma ‘verdadeira traça devoradora de papel’”,
afirmou o Diretor Presidente.
Assim, a Braspress passou a ter três bibliotecas em
locais distintos, com livros de diversos gêneros e catego-

80

BRASPRESS NEWS

rias, que ficarão à disposição de todos os colaboradores
da empresa para empréstimo. Os interessados terão que
escolher o título, ir até o CAMB (Centro de Apoio ao Motorista Braspress), fazer seu registro, pegar o livro e, após
a leitura, devolvê-lo à biblioteca.
“Nós somos transportadores diferentes; vocês são profissionais diferentes. Cada um exercendo seu papel, cada
um fazendo sua função, vocês todos são diferentes. Por
isso fizeram da Braspress uma transportadora diferente.

Urubatan Helou, Diretor Presidente, discursou durante a inauguração

C U LT U R A
Então, nós somos diferenciados porque vocês são diferentes”, completou
o Diretor Presidente.
Milton Petri, Diretor Vice-Presidente, também falou aos presentes à
solenidade: “Hoje é um dia especial;
estamos criando em nossa empresa
algo que vejo como um centro cultural, embora alguns até digam que
não. Nós inauguramos recentemente o nosso Memorial Braspress, que
trás a história da empresa. Tudo o que
aprendemos na nossa vida, aprendemos através do livro, que contém a
história do mundo e registra o que se
passa de geração em geração. Era isso
que eu queria transmitir para vocês”,
finalizou ele.
Pepe, como é chamado Giuseppe
Lumare Júnior, Diretor Comercial, encorajou os colaboradores a buscar e
cultivar o hábito da leitura. “Eu sou o
Pepe, de quem o Urubatan comentou
bastante. Estou há muito tempo na
empresa junto com os outros companheiros aqui. Quero ser breve e dizer
o que acho importante: o livro é uma
experiência que todos têm que procurar. Esta iniciativa busca motivar cada
um de vocês a ter essa experiência.
O melhor livro é aquele que se abre

Urubatan Helou destacou a iniciativa da criação da biblioteca Braspress, que foi de Giuseppe Lumare Júnior e
Urubatan Junior

com interesse e se fecha com proveito; portanto, qualquer livro pode ser
bom”, incentivou Pepe.
“Os livros não mudam o mundo,
os livros não vão mudar a Braspress;
os livros vão mudar vocês, e vocês
podem mudar a Braspress e mudar o
mundo. Esta é a mensagem: tenham a
experiência, avancem, levem o livro,
virem cada página com interesse e
terminem a leitura com proveito. Larguem no meio para depois retomar,
leiam mais de um ao mesmo tempo.
É isso... Acho que a iniciativa da Braspress é uma oportunidade. Tenham a

coragem de se dar essa oportunidade,
porque pode ser muito bom, vocês podem se descobrir”, encerrou o Diretor
Comercial.
Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações, também comentou a inauguração. “Esta iniciativa de hoje, de inaugurarmos três pontos de biblioteca no
Planeta Azul, nos renova. Portanto,
nunca é tarde. Aprendam praticando o
que sabiamente o Pepe falou, de que o
livro tem finalidades muito claras, muito objetivas. Quando vocês abrirem e
se descobrirem, vão sair dele com um
ensinamento muito melhor”, destacou.
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Giuseppe Coimbra, Diretor Administrativo-Financeiro, reforçou a importância dos livros e da leitura. Meu pai
falava assim: “É preciso usar as pestanas, queimar as pestanas nos livros, para buscar conhecimento. A iniciativa
do Pepe e do Urubatan Junior enriquece muito o valor
que a empresa dá ao colaborador, porque abre para cada
um de nós oportunidades de fazer leituras e sentir a satisfação do enriquecimento pessoal. Eu percebia como o
Pepe crescia e deslanchava com o conhecimento. Isso, inclusive, me estimulou muito. O que eu leio é incentivado
pelo conhecimento que eu vi o Pepe mostrar”, comentou
Coimbra.
Urubatan Junior, um dos idealizadores da inauguração
da biblioteca, também destacou a importância da leitura:

Uma das Biblioteca Braspress, localizada na recepção da Matriz do Planeta Azul
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“Somos encorajados a ler já na infância, durante a escola, e agora, enquanto adultos, não podemos nos afastar
desse hábito. Inauguramos este espaço justamente para
encorajá-los a manter o costume da leitura, que só vai
fazer bem a vocês como profissionais e, principalmente,
como seres humanos”.
Na sequência, Urubatan Helou agradeceu mais
uma vez a sabedoria do Pepe em dividir conhecimento e pediu a ele que, junto a dois colaboradores com
muito tempo de casa, desatasse o laço inaugural. Todos aplaudiram com veemência o momento. Foi dessa forma solene que se iniciou a biblioteca, que já faz
parte do legado da Braspress de incentivo à cultura e
à leitura.

UMA DAS TRÊS
UNIDADES DE
BIBLIOTECA
PRESENTES NO
PLANETA AZUL.
POSSUI
DIVERSOS
GÊNEROS E
QUALQUER
FUNCIONÁRIO
PODE FAZER A
LEITURA DESSES
LIVROS.

PERFIL

SÃO JOÃO DE MERITI (RJ)
1) Dimensões da filial:
a) Área total: 41.150m²
b) Área construída: 16.500m²
c) Área do terminal: 9.840m²
d) Número de docas:114
2) Abrangência da filial: 120Km²
3) Número de cidades atendidas: 72
4) Número de colaboradores: 730
5) Quantidade de frota: 132 veículos
6) Início das atividades: 16/11/1977
7) População da cidade: 6.775.561
8) Clientes atendidos: 6.016

DUQUE DE CAXIAS (RJ)
1) Dimensões da filial:
a) Área total: 2.032m²
b) Área construída: 876m²
c) Área do terminal: 600m²
d) Número de docas: 36
2) Abrangência da filial: 120Km²
3) Número de cidades atendidas: 17
4) Número de colaboradores: 35
5) Quantidade de frota: 40 veículos
6) Início das atividades: 15/10/2020
7) População da cidade: 930.000
8) Clientes atendidos: 1.200
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VITÓRIA (ES)
1) Dimensões da filial:
a) Área total: 40.000m²
b) Área construída: 9.960m²
c) Área do terminal: 5.400m²
d) Número de docas: 79
2) Abrangência da filial: 40Km²
3) Número de cidades atendidas: 9
4) Número de colaboradores: 209
5) Quantidade de frota: 26 veículos
6) Início das atividades: 04/02/2004
7) População da cidade: 527.240
8) Clientes atendidos: 2.704

SERRA (ES)
1) Dimensões da filial:
a) Área total: 2.100m²
b) Área construída: 96m²
c) Área do terminal: 2.004m²
d) Número de docas: 12
2) Abrangência da filial: 50Km²
3) Número de cidades atendidas: 4
4) Número de colaboradores: 60
5) Quantidade de frota: 8 veículos
6) Início das atividades: 12/01/2021
7) População da cidade: 527.240
8) Clientes atendidos: 500
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G E R E N C I A M E N TO D E R I S C O S

Quatro gestores na arte do
Gerenciamento de Riscos

Da esquerda para a direita: Jorge Barbosa Queiroz; Emerson Fontes de Lima; Coronel Elísio Viana, Gerente Regional de Riscos do Nordeste; Bruno Ottoni, Gerente Regional da
Bahia; Coronel Antônio Marin, Gerente Nacional de Riscos; Coronel Pedro Fonseca, Gerente Regional de Riscos da Bahia; Coronel Wilson Junior, Gerente Regional de Riscos do
Rio de Janeiro; e Marcelo Oliveira Barbosa, Gerente de filial de Feira de Santana (BA) na posse do Coronel Fonseca em Feira de Santana (BA)

E

m um país como o Brasil, onde a criminalidade existe
a cada esquina e em diversas modalidades, o roubo
de cargas é algo recorrente pelas estradas nacionais e
pelas vias comuns de circulação da população.
Por isso, a Braspress adota o Gerenciamento de Riscos em sua frota e nas dos agregados em todo o país, com
quatro gerências: Central em Guarulhos (SP), no Planeta
Azul; Recife (PE); Salvador (BA) e Rio de Janeiro (RJ).
Comandado por quatro coronéis da reserva da Polícia Militar, o “GR”, como é popularmente chamado pelos
funcionários da Companhia, é a área que monitora ininterruptamente – 24 horas por dia, sete dias por semana
– as encomendas, a frota e os Motoristas da Companhia.
No caso das encomendas, já passam a ser assistidas a partir de sua saída da filial remetente até o local
de entrega. O acompanhamento dos caminhões acon-
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tece desde a coleta ao retorno para a filial base. A
Braspress considera ainda outro elemento muito importante e o que mais necessita de segurança: o Motorista.
Os quatro “anjos da guarda” – como costuma dizer
o Diretor Presidente da Braspress, Urubatan Helou –
que fazem o GR funcionar são: Coronel Antônio Marin,
Gerente Nacional de Risco em Guarulhos (SP); Coronel Wilson Júnior, Gerente Regional, no Rio de Janeiro (RJ) e região; Coronel Elísio Viana, à frente da ação
no Nordeste, e Coronel Pedro Fonseca, no comando
do processo voltado ao estado da Bahia. Esses são os
responsáveis por esquematizar e colocar em prática
estratégias eficazes no Gerenciamento de Riscos.
Conheça mais sobre os nossos quatro gestores do
Gerenciamento de Riscos da Braspress.

G E R E N C I A M E N TO D E R I S C O S

Da esquerda para a direita: Coronel Elísio Viana, Gerente Regional de Riscos do Nordeste; Coronel Pedro Fonseca, Gerente Regional de Riscos da Bahia; Bruno Ottoni, Gerente
Regional da Bahia; Coronel Antônio Marin, Gerente Nacional de Riscos; Coronel Wilson Júnior, Gerente Regional de Riscos do Rio de Janeiro; José Henrique Martins, Encarregado
Operacional e Gustavo Barreto, Gerente Operacional da filial de Salvador (BA), na posse do Coronel Fonseca na capital baiana

Coronel Antônio Marin - Gerência
Nacional de Riscos

C

Coronel Antônio Marin, Gerente Nacional de Riscos da Braspress

riado em um lar simples, com pai comerciante e
mãe professora, Antônio Marin, coronel da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tornou-se um homem preocupado com a dignidade das
pessoas e com a honestidade em todos os seus propósitos. “Vivo pela família e pelo trabalho”, diz ele,
cristão e com o pensamento firme de que o bem sempre se sobrepõe ao mal.
Profissionalmente, ele diz que, durante sua passagem pela polícia, o que mais adquiriu foram experiências positivas para se transformar no Gerente
Nacional de Gerenciamento de Riscos da Braspress:
“Obtive os ensinamentos para trilhar meus caminhos
na vida”, acrescentou.
“Amo o que faço, dedico-me plenamente à minha missão e sou eternamente grato ao Diretor
Presidente, Urubatan Helou, e aos Diretores pela
confiança que depositam em meu trabalho”, finalizou.
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G E R E N C I A M E N TO D E R I S C O S

Coronel Wilson Júnior, Gerência Regional de Riscos
do Rio de Janeiro (RJ)

D

edicado e apaixonado por sua profissão, Wilson
Júnior devota sua vida ao trabalho, a Deus e a família,
suas máximas prioridades.
Aos 53 anos de idade, esteve em atividade na Polícia
Militar do Estado do Rio de Janeiro durante 31 anos, trabalhando em diversos tipos de atividades nas áreas correcional, comunitária, de perícia criminal, operacional, de
trânsito e unidades especiais.
Hoje, ele comanda o Gerenciamento de Risco no estado carioca.

Coronel Wilson Júnior, Gerente Regional de Riscos do Rio de Janeiro

Coronel Elísio Viana - Gerência Regional
de Riscos do Nordeste, Recife (PE)

S

empre focado em cultivar a gratidão e a lealdade, ensinamento absorvido através de seu pai,
desde cedo Elísio Viana valoriza essas duas virtudes.
“Tenho como referencial a família e poucos amigos, que me dão paz e tranquilidade para trilhar o
caminho e combater o bom combate”, declarou.
Em sua passagem pela Polícia Militar de Pernambuco, o coronel da reserva recebeu ensinamentos de excelentes comandantes e teve grande
aprendizado, trabalhando com disciplina e dedicação.
Seguindo a orientação da Presidência da Companhia, da Diretoria e da Gerência Nacional de
Riscos (Antônio Marin), ele trabalha com base na
inteligência e nos recursos à disposição do GR, lutando diariamente para entregar com segurança
o produto que o cliente espera receber. “Esse é o
nosso lema”, afirmou.
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Coronel Elísio Viana, Gerente Regional de Riscos do Nordeste

G E R E N C I A M E N TO D E R I S C O S

Coronel Pedro Fonseca - Gerência Regional de Riscos
da Bahia, Salvador (BA)

O

Coronel Fonseca tem experiência profissional no
serviço público, na Polícia Militar da Bahia, onde permaneceu na ativa por mais de 35 anos.
“Foi isso o que me proporcionou a oportunidade de aceitar o cargo e ser aceito pela Companhia como Gerente
de Riscos na Bahia”, explicou.
Ele também pratica outras importantes virtudes em
sua vida profissional e pessoal. “Nas relações procuro
sempre demonstrar sinceridade, lealdade e dedicação”,
destacou.

Coronel Pedro Fonseca, Gerente Regional de Riscos da Bahia

Características do Gerenciamento de Riscos

O

monitoramento do Gerenciamento de Riscos é
100% realizado dentro da Companhia, proporcionando qualidade, agilidade e assertividade na prestação dos serviços nesse setor em todo o Brasil.
A área recebe cerca de 6% do faturamento da Companhia nos investimentos em tecnologia. Com esses
recursos, faz uso de diversos sistemas e equipamentos
tecnológicos de alto nível, que dão suporte para fazer a
operação funcionar. As ferramentas mais utilizadas são
as seguintes:

TRAVAS DE QUINTA RODA: dispositivos que impedem o desengate entre o cavalo e a carreta sem autorização da Central de Monitoramento.

ISCAS ELETRÔNICAS: rastreadores móveis inseridos nas encomendas, de modo a permitir, além de um
monitoramento redundante, a localização da carga em
uma eventual subtração.

ESCOLTA: veículo que acompanha o caminhão, a
carga e o motorista, de forma discreta durante o percurso, não ficando, assim, diretamente à vista dos criminosos.

INTEGRA: software de monitoramento inteligente que interpreta sinais dos sensores espalhados pelo
veículo e produz respostas automáticas, prevenindo
eventuais ataques de criminosos e salvaguardando a
integridade tanto dos motoristas quanto do patrimônio
de nossos clientes.

RASTREADORES: dispositivos utilizados tanto via
satélite (GPS) quanto por telefone (GPRS/GSM – sistema que funciona através de um chip de celular GSM,
que, por sua vez, recebe os sinais do GPS). O servidor
faz o processamento e a interpretação dos dados através de softwares específicos criados para esse fim.

TRAVAS DE BAÚ, PROTETORES DE ESTRIBO E TELAS DE JANELA: recursos que impossibilitam a ação de
criminosos no interior do veículo.
CFTV (Circuito Fechado de TV): sistema que grava
os vídeos de monitoramento.
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ANTI JAMMER: equipamento instalado no bloco do
motor que detecta a ação de bloqueadores de sinais e envia comandos de imobilização do veículo, impedindo, dessa forma, que os criminosos logrem êxito em seu intento
de sequestrar o caminhão e subtrair a carga.
De acordo com os quatro gestores à frente do Gerenciamento de Riscos, os maiores aliados do departamento são a
tecnologia, o comprometimento, a dedicação e o amor pela
Braspress, além de, fundamentalmente, o capital humano,
que, muito bem capacitado, desempenha papel fundamental para ativar toda essa engrenagem.
No geral, entre a Central de Gerenciamento de Riscos,
localizada no Planeta Azul, em Guarulhos, e as demais coberturas no Rio de Janeiro, na Bahia e no Nordeste, são necessários 85 colaboradores para manter a atual estrutura
de manutenção da área, distribuídos entre os setores de iscas, administração e controle da segurança patrimonial das
115 unidades, manutenção e instalação de rastreadores e
periféricos, setores de investigação e de pesquisa cadastral,
central de operações de riscos e monitoramento de CFTV.

Gerenciamento de Riscos da Braspress, localizado na Matriz, em Guarulhos (SP)
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Segundo o Coronel Marin, a mudança primordial que o
GR trouxe para dentro da Companhia foi o sentimento de
segurança.
“Foram realizados altos investimentos e implantadas
avançadas tecnologias, mas a principal mudança feita com
o nosso trabalho se refere à cultura de riscos em nossos colaboradores, que passaram a ver o setor de Gerenciamento
de Riscos como um meio de ajuda, um aliado. O operador
de risco é alguém que está lá para ajudar, ‘o anjo da guarda’”,
disse ele, orgulhoso.
O Coronel Elísio Viana também acredita nesse sentimento: “Eu diria que a principal mudança está sempre em
andamento: a disseminação da cultura de segurança em
relação ao público interno (colaboradores e agregados) e,
principalmente, aos clientes, que passam a ter certeza da
chegada da sua encomenda em segurança”, completou.
Para os Coronéis Wilson e Fonseca, as principais mudanças estão de fato na implantação de sistemas eficazes
que, em conjunto com os serviços exercidos pela equipe do
setor e uma boa estruturação da área, conferem eficiência
à operação da Braspress.

Estruturas Pré-Moldadas

Blocos

Lajes Protendidas

Pisos Intertravados

Telefone: 34 3239-5600
Email: vendas@legran.com.br

NOSSA GENTE

LÂMEDI UESLEI
DA COSTA
SANTOS
ENCARREGADO
OPERACIONAL DA
FILIAL DE MARABÁ (PA)

Lâmedi está há 6 anos na Companhia

A

os 30 anos de idade, Lâmedi Ueslei da Costa Santos é
Encarregado Operacional da Braspress na filial de Marabá (PA), onde nasceu e foi criado. Ele, que está no cargo
há três anos, diz que consegue absorver as informações e
dar conta das demandas, apesar de toda a agitação da área.
“O meu dia a dia é bem intenso, estou sempre resolvendo algo, administrativa ou operacionalmente, mas, como
sei que minha função exige muita atenção, calma e paciência, consigo trabalhar bem esses pontos”, declarou.
Embora nunca tenha planejado trabalhar no setor de
transportes, já está há seis anos na Companhia, onde já
atuou como Conferente e Assistente Operacional antes de
ocupar o cargo atual. Ele considera a filial onde trabalha um
ambiente muito agradável, com uma equipe supercolaborativa e competente.
Apesar de estar acostumado a viver em grupo, por ter
nove irmãos, Lâmedi contou que comandar uma equipe
não é uma tarefa simples, principalmente quando formada por pessoas tão distintas.
“Liderar um grupo com pessoas de várias características e personalidades diferentes não é muito fácil, porém
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sempre fiz o meu máximo para garantir a melhor performance da equipe e das operações”.
Ele disse que gosta de ajudar seus colegas e de aprender coisas novas. Músico nas horas vagas, quando entrou
para a família Braspress não esperava ficar por muito tempo, mas, assim que percebeu as oportunidades à sua volta,
ele as agarrou e foi por buscar conhecimento, para aprender tudo sobre transporte.
“Sempre oriento os colaboradores a tentar compreender o meio do qual fazem parte, traçar objetivos e gostar
do que fazem – ou seja, cada pessoa deve procurar ser feliz com o que realiza, pois de nada adianta atingir um objetivo ou querer alcançar algo maior se não gosta do que
faz!”, acrescentou.
Lâmedi tem um grande novo desafio pela frente: a paternidade, com a chegada, em breve, da pequena Lavígnia.
Um sonho que ainda quer conquistar é o de aprender a
tocar sax tenor. Além de tocar instrumentos nas horas vagas, gosta de estar com a família, os amigos, a noiva, além
de praticar esportes, ler, estudar, ir ao cinema, ver séries e
ouvir música.

NOSSA GENTE

JOAQUIM
ALVES
LINDOLFO
CONFERENTE DA
FILIAL DE MARINGÁ (PR)

Joaquim não achou que iria durar e já está na
Braspress há 17 anos

N

ascido em Jandaia do Sul (PR), o Conferente Joaquim
Alves Lindolfo se considera maringaense de coração e de
vivência.
O braspresiano, que tem de 59 anos, está na Companhia
há 17 anos. “Sempre fui Conferente. Descarrego a carreta,
confiro as mercadorias e o carregamento. Amo o que faço”,
declarou.
Ele disse que não esperava durar tanto na Companhia,
pois havia passado pelo setor de transportes outras vezes,
mas não por muito tempo: “Não imaginei porque achei que
ia ficar somente dois meses, mas sou feliz e quero trabalhar mais”. Ele é o mais velho e experiente Conferente na

filial, com mais sete Conferentes, todos novos na equipe.
“O segredo está na responsabilidade com a carreira. Adoro
meu trabalho, que faço com amor e a responsabilidade necessária”, explicou ele.
Casado há quase 34 anos, pai de dois filhos e já avô de duas
netas, o que Joaquim mais deseja é o fim da pandemia – o mesmo desejo de milhões de pessoas ao redor do mundo.
“Quero continuar vivendo o meu dia a dia até onde der,
com tranquilidade, mas essa doença está tirando o sossego de
muita gente”, desabafou.
Apaixonado pela sua profissão e pela Companhia, agradeceu a oportunidade de continuar trabalhando na Organização.

“

A confiança da Braspress no meu trabalho e em
mim fez toda a diferença para eu chegar até aqui”,
finalizou o colaborador Joaquim.
BRASPRESS NEWS
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ANDRÉIA
GOMES
DA SILVA
CONTROLADORA DE
TRÁFEGO URBANO DA
FILIAL DE MANAUS (AM)

Com 12 anos de Braspress, Andréia quer prosperar ainda
mais na Companhia

A

manauara Andréia Gomes da Silva é Controladora de
Tráfego Urbano há mais de dez anos na filial de Manaus
(AM). Ela se autodenomina uma guerreira, tanto no âmbito
profissional quanto no pessoal.
A sua vinda para a Braspress, há mais de 12 anos, era algo
que ela não acreditava, mas que desejava muito. Anteriormente, teve experiência de 12 anos no transporte aéreo.
“Foi aqui que comecei a exercer o meu lado dedicado,
responsável e apaixonado pelo meu trabalho, e a Companhia
apostou em mim. Iniciativa, dedicação, proatividade e curiosidade são essenciais para que um bom profissional tenha
sucesso na Companhia”, afirmou.
“A Braspress é uma empresa que dá oportunidades para
quem quer aprender e crescer”, completou ela, que abraçou
todas as chances oferecidas para crescer na Companhia.
Andréia entrou para a família Braspress como Assistente
de Atendimento e, com apenas três meses de experiência, foi
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convidada a fazer parte do time fiscal. Poucos meses depois
dessa promoção, iniciou sua carreira como Controladora de
Tráfego Urbano ao cobrir as férias de um colega de setor e
ficou na área.
Há mais de uma década na função, é extremamente grata à Braspress, não apenas por lhe ter dado oportunidade de
trabalho, mas sim por transformá-la numa profissional melhor.
“Eu quero continuar crescendo como profissional com a
força da Braspress, porque a Companhia dá oportunidade
aos colaboradores que fazem o trabalho com paixão, como
eu”, ressaltou
Fora da rotina do trabalho, aos 43 anos de idade e mãe
de uma adolescente de 16, ela aproveita a vida alegremente,
viajando muitas vezes para Curitiba, para visitar um de seus
irmãos. Ela tem a meta de realizar o sonho de se graduar em
Psicologia ou Gastronomia.

NOSSA GENTE

GLEISSON
GOMES
NETO
ENCARREGADO
OPERACIONAL DA
FILIAL DE NATAL (RN)

“Temos um bom ambiente de trabalho”, falou Gleisson

G

leisson Gomes Neto entrou na Companhia sem
conhecer o ramo. Hoje, já tem 11 anos de história
como braspresiano, sempre na filial de Natal (RN).
“Quando comecei, tudo era novidade, mas logo fui me
identificando com a área, foram aparecendo oportunidades, que abracei. Hoje me sinto muito feliz em trabalhar
nesta grande empresa”, contou.
Gleisson é um homem que gosta de ajudar as pessoas,
tranquilo e, apesar de focado e determinado para conseguir o que quer, acredita que tudo tem sua hora para
acontecer.
Há cerca de um ano como Encarregado Operacional,
depois de ter trilhado uma longa jornada no setor de
Atendimento e Pendências como Auxiliar.
“Como lidamos com pessoas de diferentes perfis e
personalidades, o cargo exige muita responsabilidade
para auxiliar no planejamento e nos processos, contro-

lando as atividades com foco na otimização da rotina”,
explicou.
Aos 40 anos de idade, pretende prosperar ainda mais
dentro da Companhia e seguir fazendo o seu trabalho
de forma dedicada: “Desejo continuar fazendo parte da
família Braspress e ter muito trabalho ainda. O trabalho
dignifica o homem, e eu estou aqui para isso”, destacou.
Casado há dois anos e com cinco irmãos, Gleisson está
acostumado a viver em grupo, o que contribui para manter a boa convivência no dia a dia com os seus colegas.
“Temos um bom ambiente de trabalho, pois as pessoas
são respeitadas, valorizadas e ouvidas, e sentem que podem
crescer profissionalmente dentro da empresa”, contou.
Gleisson nasceu na cidade de Barcelona, no interior
do Rio Grande do Norte, e depois migrou para a capital,
Natal, onde ele aproveita suas folgas em casa, curtindo
a família.
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Projeto verticalização
Middle Mile

O

Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações da Braspress

s desafios não param na Braspress –
aliás, se modificam e se ampliam
na mesma dinâmica do aumento das
demandas. Encontrar soluções inteligentes faz parte do conjunto de
todos os nossos esforços e investimentos.
Essa é a orientação transmitida
por Urubatan Helou, Diretor Presidente e Fundador da Braspress à sua
Diretoria. Segundo ele, sua maior
inspiração para realizar o projeto foi
a tabela de fretes mínimos, que por
ora se encontra no Supremo Tribunal Federal à espera do julgamento
quanto à sua inconstitucionalidade.
“Esse é o espírito do nosso Presidente, que entende o negócio como
ninguém, empenhando-se pessoalmente nesse desafiador projeto
de Middle Mile da frota de todo o
Brasil”, afirmou Luiz Carlos Lopes,
Diretor de Operações.

“Urubatan Helou faz questão de
receber na Matriz, no Planeta Azul,
em Guarulhos (SP), todos os motoristas rodoviários que compõem
nosso time de condutores de sucesso, palestrando por mais de três horas semanalmente a todos os que se
engajam no projeto.
Para isso, nos últimos meses
realizamos investimentos de cerca
R$ 200 milhões em novos conjuntos
mecânicos, oferecendo novas vagas
de emprego e melhorando a qualidade de nossos serviços.
Muitos questionamentos foram
lançados, já que dividíamos essas
demandas com serviços contratados, cujo modelo se distingue daquilo que buscamos no sentido de
‘estado da arte’, como bem define
Urubatan Helou, o maior idealizador do projeto”, explicou o Diretor
de Operações.

Os caminhões rodam, os motoristas
descansam

S

egundo Luiz Carlos Lopes, o projeto
carrega em sua concepção o desenvolvimento de uma transferência, considerando-se o deslocamento de um
ponto A para B, além de diversas premissas, pois, a depender da distância e
do trajeto, poderá passar por C, D, E e
tantos pontos quantos forem necessários até a chegada ao destino final.
“Sem com isso, depender do tradicional modelo de utilização de tripulação única por todo percurso de uma
viagem, pois na Companhia dotamos
ao longo dos percursos por onde esses
veículos cruzam, vários pontos de apoio,
privilegiando a infraestrutura existente.
Com isso, podemos operar no tradicio-
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nal modelo de tripulação única, já que,
ao longo de todo o percurso traçado
para uma determinada viagem, a Companhia mantém diversos pontos de
apoio, cuja utilização facilita e privilegia o uso da infraestrutura já existente.
Contamos com 115 filiais, pontos
exclusivos – os chamados “centros de
apoio” – instalados com a finalidade de
permitir a troca/substituição da tripulação (motoristas) sempre que atingido o tempo estipulado para a jornada
laboral, de modo a garantir o rigoroso
cumprimento da lei, além do zelo pelas
condições de saúde, segurança e outras que assegurem uma viagem segura e de qualidade”, acrescentou.

Motoristas na sala de espera do CAMB de São Paulo (SP)

D E S TA Q U E

13 Centros de Apoio ao Motorista
Braspress a disposição

Motorista no teste de bafômetro no CAMB Guarulhos (SP)

O

s CAMBs (Centros de Apoio ao
Motorista Braspress) são estruturas criadas a partir da preocupação
com as necessidades dos profissionais
motoristas, particularmente no que se
refere aos controles de saúde, segurança preventiva e demais condições
que envolvam a qualidade das viagens.
Médicos, enfermeiros, psicólogos,
nutricionistas e demais integrantes
da área de Engenharia, Medicina e
Segurança do Trabalho são apenas al-

Motorista fazendo aferição da temperatura corporal no CAMB Guarulhos (SP)

guns dos profissionais vocacionados
aos controles pré e pós-viagens, pois
investimos milhões de reais nessa infraestrutura, buscando mitigar ao máximo os riscos inerentes à atividade de
transporte num país como o Brasil.
Apartamentos individualizados,
ar-condicionado, refeitório, centro de
enfermagem e a realização de variados testes preventivos marcam definitivamente um modelo e diferencial
estratégico do nosso negócio.

Além dos pontos já instalados ao
longo dos últimos anos – no Planeta
Azul, em Guarulhos (SP), Uberlândia
(MG), Florianópolis (SC) e Belo Horizonte (MG) – expandimos as unidades
para Itaobim (MG), Feira de Santana
(BA), Maceió (AL), Recife (PE), Goiânia
(GO), Três Lagoas e Campo Grande
(MS), Rondonópolis e Cuiabá (MT),
sempre em busca da excelência e do
bem-estar dos nossos profissionais do
volante.

Motorista realizando exame de pressão arterial no
CAMB de Uberlândia (MG)

Motorista realizando exame de sono no CAMB de Feira
de Santana (BA)

BRASPRESS NEWS

97

D E S TA Q U E

Procedimentos realizados no CAMB

Middle Mile

D

e acordo com o Diretor de Operações, toda essa estrutura e modelo
aplicado preveem não apenas segurança aos profissionais motoristas, mas
também a possibilidade de estarem presentes em suas residências dia sim, dia
não, uma vez que as escalas privilegiam
a aproximação da família, fator primordial para a felicidade tanto do colaborador quanto de sua família e também
o melhor desenvolvimento do trabalho.
“O projeto ganha escalas, tal qual foi
planejado, das linhas curtas e médias às
longas e mais complexas, cruzando o
país de norte a sul, de leste a oeste, pois

98

BRASPRESS NEWS

não há um único estado ou município
em que a Braspress não se faça presente, abastecendo o Brasil através de seus
serviços e integrações.
Assim avançamos, produzindo centenas de viagens todos os dias, transpondo barreiras e demais dificuldades
impostas na atividade, de modo a garantir melhores serviços, já que privilegiamos qualidade no trabalho de nossos
motoristas.
Este projeto é um divisor de águas
no transporte rodoviário de encomendas, pois comumente vemos a terceirização ganhando a cada dia mais espaço.

Aqui, executamos um modelo que
aponta não apenas o crescimento, mas
também que se sustenta pela qualidade daquilo que ‘carregamos’ – e isso
não se restringe aos milhões de encomendas transportadas, mas se dá especialmente por melhorias na cultura da
atividade dos motoristas.
Trabalhar na Braspress com segurança, oportunidade de crescimento,
felicidade e sensação de fazer parte do
negócio faz cada um de nós sentir-se
um verdadeiro braspresiano. Isso tudo
nos faz maiores”, concluiu Luiz Carlos
Lopes.

Licenciamento

Legalização de Motor

Transferência

Comunicação de venda
de veículo

Renovação de CNH
Pontuação de CNH

Retiramos seus
documentono local

Email: vanferdesp.@bol.com.br
Telefone: 2506-2444 | 2506-2343 | 94969-9553 | 96690-1802
R. do Orfanato, 588 - Vila Prudente - 03131-010 - São Paulo/SP

I N O VA Ç Ã O

Braspress adquire startups

de tecnologia
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Ao centro, Tayguara Helou, CEO, com a equipe de colaboradores

O

Urbano Bank, braço financeiro da Braspress, fez a aquisição de duas startups de tecnologia:

Payshop – Lab, laboratório de
desenvolvimento de sistema e tecnologias no setor financeiro
PayShopX Fintech Builder, desenvolvedora de white label, para
incrementar as suas operações digitais.
Tayguara Helou, CEO da instituição e também Diretor
de Desenvolvimento e Novos Negócios do Grupo Braspress,
destacou que agora, com as novas aquisições, será possível
colaborar muito mais com os fornecedores, colaboradores e
clientes. “Seremos a primeira transportadora a ofertar meios
de pagamentos, crédito, seguros e gestão empresarial para
todo o nosso ecossistema”, afirmou ele.

Com sede em Barueri (SP), o Urbano Bank é uma fintech
que propõe a integração de toda a cadeia, desde a produção
até o consumo final com a utilização de um único sistema financeiro que disponibiliza serviços bancários para pessoas
físicas e jurídicas.
Essas novas aquisições feitas pela Braspress e o Urbano
Bank têm como objetivo beneficiar seus parceiros, fornecedores, embarcadores/destinatários de mercadorias, transportadores e operadores logísticos, bem como pessoas físicas e colaboradores ligados a essas empresas.
“Com a aquisição dessas startups, conseguiremos prestar
novos serviços para nossos clientes. Assim efetivamente nos
tornamos uma empresa de tecnologia no mercado financeiro”, destacou Urubatan Helou, fundador do Urbano Bank.
Além da conta digital, o Urbano Bank irá oferecer ao
cliente a possibilidade de fazer um pix e/ou utilizar cartão
pré-pago, capital de giro, crédito consignado, seguros e muitas outras novidades.
O Urbano Bank também disponibilizará soluções às
empresas para melhorar os resultados de todo o seu ecossistema com fornecedores, colaboradores e clientes com
antecipação de recebíveis, antecipação a fornecedores, maquininha de cartão e transações via QR Code e links de pagamentos.
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Cultura Lean continua a ser
implantada em Santa Catarina

Ao centro o Odair Bernardi, Gerente Regional de Santa Catarina, junto aos colaboradores da filial Rio do Sul (SC)

A

Cultura Lean – desenvolvida
com o propósito de visualizar
e reduzir desperdícios – continua a
ser implantada nas filiais do estado
de Santa Catarina, sob o comando do
Gerente Regional, Odair Bernardi,
um estudioso do assunto. Ele iniciou
o projeto na Braspress em junho de
2019 na filial de Jaraguá do Sul, após
a aprovação da Presidência da Companhia.
Além de Jaraguá do Sul, a cultura
foi implantada nas filiais de Chapecó,
Florianópolis, Rio do Sul e Criciúma.
Neste primeiro trimestre do ano, terá
continuidade em Blumenau e Joinville; no segundo trimestre, será a vez
de Itajaí.
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Colaboradores da filial Chapecó (SC) receberam o treinamento Lean

P R O J E TO
A implantação da Cultura Lean
no segmento de transportes sempre foi um objetivo pessoal para o
Gerente Odair, após ter estudado
o assunto, visitado várias empresas
(sobretudo indústrias no Brasil e no
exterior) e publicado alguns artigos,
há alguns anos, com ideias e conceitos a respeito do tema.
“Foi assim que, em meados de
2019, resolvemos testar de maneira prática estas ideias e iniciamos
um estudo sobre como poderíamos
introduzir os conceitos da Cultura

Lean nos nossos processos operacionais e administrativos, respeitando as diretrizes estratégicas da
Braspress e as particularidades tanto locais quanto regionais.
O primeiro passo foi entender
que implantar uma cultura não significa aplicar de maneira pragmática tudo o que se encontra na literatura ou se ensina nas salas de aula e
muito menos repetir expressões em
inglês e siglas complicadas para que
todos se convençam, mas sim pensar na aplicabilidade dos conceitos

e ideias da Cultura Lean na nossa
realidade. Por isso sempre repeti
que Lean não é uma caixa de ferramentas.
Na busca pelos conceitos que
teriam aplicabilidade, já partimos
de um excelente ponto: desde 2014
praticamos na regional catarinense
a Cultura 5S, irmã gêmea da Lean,
ambas originadas no Japão do pós-guerra e espalhadas pelo mundo
como diferenciais para o sucesso no
mundo empresarial de vários países”, explicou o Gerente.

Colaboradores da filial Criciúma (SC) participaram da implantação da cultura Lean

História do
LEAN
1947

1990

2010

STP - Sistema Toyota de
Produção

Termo Lean best-seller
“A máquina que mudou
o mundo’’

Lean Thinking o pensamento Lean é implantado em diversos
segmentos

2019
Cultura Lean em diversas áreas. Lean Office,
Lean Service e Lean
Manufacturing
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OS SETE

desperdícios
1

ESTOQUE

Excesso de volumes parados
acima do mínimo necessário.O
que fazer: Manter estoques
balanceados nas quantidades
mínimas necessárias.

ESPERA

2

Ociosidade humana ou de
equipamentos. O que fazer:
Buscar sempre manter o fluxo
contínuo.

3

SUPERPRODUÇÃO

Excesso de produção antecipada. O que fazer: Produzir a
quantidade necessária no momento certo.

DEFEITOS

4

Entregas com falhas (avarias,
extravios, faltas, atrasos). O
que fazer: Qualidade é fazer
a coisa certa logo na primeira
vez.

5

MOVIMENTAÇÃO

Movimento humano desnecessário (Layout). O que fazer: Produzir
com menor movimentação possível (andar, procurar, flexionar,
elevar).

PROCESSAMENTO

7

Tarefas que não agregam valor ao cliente (controles, documentos, preciosismos). O que
fazer: Eliminar tarefas que
não aumentam o valor para o
cliente.

TRANSPORTE

Viagens e rotas mal planejadas. O que fazer: Planejar as
viagens, rotas e ocupar bem a
capacidade dos veículos.
104
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O termo Lean (que significa “enxuto”) foi cunhado no livro A máquina
que mudou o mundo (de título original The machine that changed the
world), um best-seller de Womack,
Jones e Roos publicado nos Estados
Unidos em 1990. O livro aborda as
vantagens do STP (Sistema Toyota de
Produção) em relação ao modelo tradicional adotado pela indústria automobilística até então, o Fordismo,
idealizado por Henry Ford no início
do século XX.
Criado por Taiichi Ohno e Shigeo
Shingo no Japão após a II Guerra
Mundial, o STP foca na visão estratégica de melhorar continuamente e
eliminar desperdícios.
“Vamos dar continuidade ao projeto sempre pensando em aprender
a visualizar e reduzir desperdícios. O
próprio logotipo da Cultura Lean na
Braspress representa a figura da casa
construída a partir da sua fundação
com os conceitos básicos de valor,
fluxo contínuo e eliminação de desperdícios.
A partir dos conceitos, criamos
a cultura da melhoria contínua dos
processos, de modo a priorizar o valor dos serviços que entregamos,
reduzindo todas as tarefas que não
agregam este valor”, finalizou o executivo Odair.

P R O J E TO

Algumas melhorias da Cultura Lean na Braspress

Separação das células por cores

Sala de Guerra na filial Jaguará do Sul (SC) antes da melhoria Lean

Sala de Guerra na filial Jaguará do Sul (SC) depois da melhoria Lean

Colaboradores da filial Jaguará do Sul (SC) receberam os prínciops da cultura Lean
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VISÃO DOS 7 DESPERDÍCIOS

na atividade de Transportes

1

2

Defeitos:

Entregas com falhas (avarias, extravios, faltas,
atrasos): Qualidade é fazer a coisa certa logo na
primeira vez (sucesso de primeira passagem), ou
seja, para maior assertividade é preciso planejamento e prevenção ao invés de inspeção e correção. Exemplos: coleta com falta de volumes.

3

Estoque:

Transporte:

Viagens e rotas mal planejadas: Planejar as viagens e ocupar bem a capacidade dos veículos
evita contratações desnecessárias e viagens extras. Exemplo: Veículos com capacidade acima
da necessidade da rota ou mal carregados.

7

Excesso de produção antecipada - Quantitativa:
Produzir mais que o necessário. Temporal: Produzir antes do momento necessário. Exemplo:
Tentativa de entrega fora da data agendada.

4

Excesso de volumes parados acima do mínimo
necessário: O excesso de pallets e gaiolas ou volumes parados nas rotas de entrega representam
custos com armazenagem, risco de obsolescência, maior exposição a furtos, danos e sujeira.
Exemplos: Insumos em excesso (almoxarifado).

5

Superprodução:

Espera:

Ociosidade humana ou de equipamentos: O tempo de espera causa ociosidade humana ou de
equipamentos que ocorre pela subutilização da
mão de obra. Pode ocorrer pela necessidade de
liberações para realização de atividades. Exemplo: Demora na liberação de documentos após
veículo carregado para entrega ou viagem. Esteira ligada desnecessariamente.

6

Movimentação:

Movimento humano desnecessário (Layout):
Movimentos desnecessários ao executar tarefas
(andar, procurar, flexionar, elevar). Ocorre quando se procura por pallets, gaiolas, volumes ou documentos. As causas são layout ruim e ambiente
desorganizado.

Processamento:

Tarefas que não agregam valor ao cliente (controles, documentos, preciosismos...): Etapas adicionais do processo
que não aumentam a qualidade da entrega e que os clientes não necessitam ou não reconhecem. Toda documentação e controles desnecessários são formas de desperdício. Exemplo: Planilhas e relatórios cujos controles não
geram ganhos de qualidade devem ser eliminados.
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www.adelpack.com.br

A Adelpack Indústria e Comércio de Embalagens, sobretudo, possui a
experiência de longos anos no mercado de lacre de embalagens, sempre
proporcionando, aos clientes e parceiros, a conﬁança, o respeito no
atendimento e a credibilidade através de produtos de qualidade.

FITAS
Adesivas
Gomada
Arquear

FILME
STRECH

ETIQUETAS
ADESIVAS

SACOS DE
LIXO

R. Silva Bueno, 599, Sala 511, Ipiranga - Unidade São Paulo/SP
vendas@adelpack.com.br | 11 95064-5025 | 11 2274-1114

PREMIAÇÃO

Ranking da Telemetria elege os
melhores motoristas de 2021

Da esquerda para a direita: Marcos Eduardo Filho, Sarita Magnan, Ariovaldo Minhoto, Luiz Carlos Lopes, Ricardo Tabone e Silvio Biscaro

M

arcado por excepcionais prêmios, neste último 16
de fevereiro, o Ranking da Telemetria apresentou
seus resultados do quarto e último trimestre de 2021 e
revelou os 30 finalistas do ano, segundo as pontuações
obtidas pelo Departamento de Controle da Telemetria,
valorizando os motoristas da Braspress nas categorias
Bronze, Prata e Ouro.
O evento ocorreu no auditório do Planeta Azul, em
Guarulhos (SP), já que, como sempre, os prêmios são entregues pelas mãos de Urubatan Helou, nosso Diretor
Presidente, na tradicional “Feijoada com o Presidente”,
que teve maciça presença dos profissionais e de suas famílias.
Isso somente não ocorreu em razão dos protocolos sanitários preventivos ocasionados pela nova onda
de covid-19, de acordo com Luiz Carlos Lopes, Dire-
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tor de Operações e responsável pela apresentação dos
resultados.
Ele enfatizou a importância do evento, idealizado
pelo Diretor Presidente Urubatan Helou, como um dos
principais cuidados da Companhia para com seus motoristas, oferecendo as melhores e mais seguras condições
no exercício de sua profissão, já que representam, como
ninguém, o propósito de nossa atividade.
O evento contou com a importante presença de Sarita Magnan, Gerente Nacional de Recursos Humanos,
responsável pela seleção, admissão e manutenção de
todos os profissionais da Braspress; Silvio Biscaro, Gerente Nacional de Tráfego e encarregado direto da coordenação dos profissionais motoristas; Ariovaldo Minhoto, Gerente Nacional de Operações, coordenador do
projeto de verticalização da frota de transferências, com

PREMIAÇÃO
o apoio do valoroso trabalho desenvolvido por Marcos
Eduardo Silva Filho na mais otimizada e funcional malha
rodoviária, atendendo aos milhares de quilômetros percorridos todos os dias por todo o Brasil, e por fim Ricardo
Tabone, Gerente e Coordenador dos CAMBs (Centros de
Apoio ao Motorista), espalhados pelo Brasil, garantindo
condições e controles como um diferencial estratégico
para a segurança, a saúde e o respeito aos profissionais
do volante.
Durante a manifestação do Diretor Luiz Carlos, todos
os participantes do evento foram unânimes em destacar

a importância da premiação, da valorização profissional
e das reais condições oferecidas pela Braspress como incentivo àqueles que se destacaram com o recebimento
dos prêmios. Ele também chamou a atenção dos demais
para que estejam sempre engajados, em busca de melhores resultados nos próximos ciclos, já que os valores
distribuídos contribuem decisivamente para que esses
profissionais sejam valorizados não somente com melhores condições de trabalho, mas também com diferenciados salários em comparação ao mercado, segundo Sarita
Magnan.

Premiação do Ranking do 4° trimestre de 2021

C

om o evidente crescimento da qualidade nas viagens, o número de motoristas premiados foi aumentando a cada
trimestre ao longo de 2021, sustentando a iniciativa e a criação do game, bem como todos os investimentos que circundam esse projeto de valorização dos profissionais motoristas braspresianos, conforme destacou Luiz Carlos Lopes,
que citou nominalmente cada um dos ganhadores do prêmio do quarto trimestre de 2021 em cada categoria, totalizando 283 premiados neste ciclo e 897 no ano, assim divididos:

TRIMESTRE

OURO | PRATA | BRONZE

TRIMESTRE

OURO | PRATA | BRONZE

TRIMESTRE

OURO | PRATA | BRONZE

TRIMESTRE

OURO | PRATA | BRONZE

159 213 242 283
Motoristas

Motoristas

Motoristas

Motoristas

Os motoristas vencedores das categorias Ouro, Prata e Bronze, em cada trimestre, ganharam as seguintes
bonificações:

Ouro

R$1.000

Prata

R$800

Bronze R$600
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Premiação do
O

Ranking Anual premiou 30 motoristas que se destacaram ao
longo de 2021, também nas categorias Ouro, Prata e Bronze, contemplados em fevereiro passado da seguinte maneira:
• Ouro – 2 salários
• Prata – 1,5 salário
• Bronze – 1 salário
A Braspress realiza essas premiações com o objetivo de reconhecer
a dedicação e o comprometimento
daqueles que se destacaram ao longo do ano. “Cada investimento que
a Companhia faz para oferecer aos
motoristas reais condições de trabalho e para dedicar profissionais
de várias áreas na preparação, na
manutenção e nos cuidados de cada
detalhe da rotina de trabalho, proporcionam cuidados com a saúde,
segurança e equipamentos de ponta
para o desenvolvimento das viagens.
Além de coroar os nossos motoristas
com este importante prêmio, todas
as nossas ações acabam trazendo
resultados para o próprio negócio”,
acrescentou Luiz Carlos Lopes.
“Toda esta infraestrutura está
dedicada a você, Motorista, através dos nossos CAMBs, desde uma
minuciosa seleção, cuidados com
exames, treinamento e integração,
realizada com a participação direta
da Presidência. Tudo isso faz a diferença quando admitimos um Motorista aqui, pois acreditamos no seu
trabalho e nas reais condições de
desenvolvimento da sua carreira na
Braspress”, destacou com orgulho o
Diretor Luiz Carlos.
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Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações, apresentou os motoristas premiados do ranking anual e trimestral

Finalizando mais um importante evento dedicado aos motoristas,
Luiz Carlos cumprimentou os profissionais e destacou: “Parabéns aos
motoristas pela conquista destes importantes prêmios, mas muito mais

pelo que desenvolveram ao longo de
2021.
Obrigado por fazerem parte desta equipe vitoriosa, que nos motiva a
cada dia a fazer da Braspress a maior
e melhor empresa de encomendas

PREMIAÇÃO

Ranking anual
Grupo

10 Motoristas

Prêmio em dinheiro de

2 salários

Grupo

10 Motoristas

Prêmio em dinheiro de

1,5 salário

Grupo

do Brasil, produzindo serviços de
qualidade, transportando riqueza
para o nosso país – um país diverso,
repleto de desafios que são vencidos
todos os dias, através de muita dedicação, gestão dedicada 24 horas

ininterruptas e também o evidente e valoroso trabalho que cada um
de vocês, motoristas, desenvolve a
cada quilômetro percorrido. Esta é
a Braspress”, finalizou o Diretor de
Operações.

10 Motoristas

Prêmio em dinheiro de

1 salário
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RANKING
DE 2021
dos 30 melhores

MOTORISTAS premiados,

Eduardo Pacheco
3 anos de Braspress
Florianópolis (SC)

Marcelo da Silva
20 anos de Braspress
São Paulo (SP)

Luis Marcelo Pagliuso
23 anos de Braspress
São Paulo (SP)

Manuel Carlos Salvador
Pereira Limoa
20 ano de Braspress
São Paulo (SP)

Anselmo Santos de
Oliveira
2 anos de Braspress
São Paulo (SP)

Adriano Maciel Goes
14 anos de Braspress
Campinas (SP)

Luiz Andre Godinho
11 anos de Braspress
Ribeirão Preto (SP)

Eduardo Fernandes
17 anos de Braspress
São Paulo (SP)

Marco Luiz Meira Peixoto
12 anos de Braspress
Piracicaba (SP)
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Erinaldo Nunes de Souza
5 anos de Braspress
São Paulo (SP)

Antonio Francisco Alves
de Jesus
8 anos de Braspress
São Paulo (SP)

Isaias Dias Raimundo
9 anos de Braspress
São Paulo (SP)

Claudia Garcia
12 anos de Braspress
São Paulo (SP)

Sandro Pascuti
11 anos de Braspress
São Paulo (SP)

Juraci da Silva Squeruque
9 anos de Braspress
Araçatuba (SP)

Janklebson de Jesus Santos
9 anos de Braspress
São Paulo (SP)

Adriana de Oliveira
Ribeiro Rodrigues
7 anos de Braspress
São João de Meriti (RJ)

Valdinei da Silva Oliveira
12 anos de Braspress
São Paulo (SP)

José Carlos Cardoso do
Nascimento
10 meses de Braspress
São Paulo (SP)

Flavio Faustino da Rocha
12 anos de Braspress
São Paulo (SP)

Valdemir Ramos Machado
11 anos de Braspress
São Paulo (SP)
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Claudinei Ribeiro
16 anos de Braspress
São Paulo (SP)

Alexandre dos Reis
Cavalheiro
3 anos de Braspress
Florianópolis (SC)

Marcondes Aurélio Boff
14 anos de Braspress
Florianópolis (SC)

Márcio Farias da Silva
2 anos de Braspress
São Paulo (SP)

Adriana Almeida Mendes
9 anos de Braspress
São Paulo (SP)

Jeferson Rufino dos Santos
Pedro
16 anos de Braspress
Campinas (SP)

Douglas de Castro Silva
7 anos de Braspress
Uberlândia (MG)

Amauri Caitano da Silva
13 anos de Braspress
São Paulo (SP)

Edneo Rodrigues do Santos
5 anos de Braspress
Sorocaba (SP)
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Seguro Auto O que cobre?
24h
Colisões e
Acidentes

Roubo e
Furto

Danos da natureza
e Incêndio

Assistência
24 horas

Coberturas opcionais: Carro reserva, cobertura de vidros, danos a
terceiros e danos corporais a terceiros

Muito mais para você
Além do seguro auto a Digilog também possui:

Seguro Residencial
Seguro para Celular
Seguro Transportes de Cargas
Seguro Empresarial - Prédio e Conteúdo
A Digilog Seguros tem ótimas oportunidades de fechamento, entre
em contato e saiba mais

11 93437-4186 (Marcelo)
comercial@digilogseguros.com

MENSAGENS

“

Denise, acabei de receber as lembranças e
a cachaça da Braspress. Quero agradecer
o carinho da sua parte e do Urubatan. Estamos
sempre à disposição para divulgar as atividades da
Braspress, considerando que a empresa é um modelo a ser seguido no TRC (Transporte Rodoviário
de Cargas) brasileiro. Boas Festas”.

“

Amigo Urubatan, boa noite! Acabei de chegar de uma viagem e tive que acompanhar
tudo on-line tudo. De qualquer maneira, a família
Braspress, na figura do Amigo e do Tayguara fizeram a diferença nestes merecidos prêmios da empresa e do “garoto”...kkk. Parabéns a toda FAMÍLIA!! Forte abraço meu amigo motociclista”.

Wanderley Gonçalves,
Revista Logweb,
São Paulo (SP)

“

Caros, Reporto-me através deste e-mail para
agradecer ao Sr. Urubatan Helou e à Denise de
Paiva a cachaça (gosto muito) e as outras lembranças da Braspress.
Me sinto lisonjeada e feliz por ter sido lembrada.
Obrigada.
Nosso sucesso contínuo depende da fidelidade
e do suporte de parceiros como o Sr. Urubatan! O
senhor é um especial megaempresário.
Agradecemos sinceramente a confiança e o carinho que deposita em nós.
Desejamos de coração um maravilhoso e feliz
Natal, e um magnífico 2022 ao senhor, sua família e
à família Braspress”.
Wanda Jacheta,
Jornal Chico da Boleia
Itapira (SP)

“

Renato Magnami,
Rodoviário Morada do Sol,
Araraquara (SP)

“

Oi Denise. Boa Tarde! Obrigado pela lembrança Braspress de Natal. Abraços e ótimas fes-

tas.”

Pedro da Silva Lopes “Trucão”,
Programa Trucão Pé na Estrada,
São Paulo (SP)

“

Boa Tarde Denise, muito obrigado pelo brinde de final de ano e o carinhoso recado. Ótimas festas! beijos.”
Eduardo Perez,
Brasil Caminhoneiro,
São Paulo (SP)

Denise, devo todo o meu profissionalismo ao Sr.Urubatan Helou, um anjo sem asas”.
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Terezinha Lugas,
Carreteira
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“

Amigo Urubatan, Muito bom dia!!!
Você me deu duas grandes alegrias nesta semana.
Uma foi cumprimentá-lo e abraçá-lo no almoço da OTM, em que foram premiados os melhores
do transporte do Brasil.
A outra foi ler na página do Estadão que você
foi o líder em logística e transporte em nosso país.
Prêmios merecidos de quem trabalha com inteligência sem perder a simplicidade com os amigos, como fez ao me acolher quando fui cumprimentá-lo.
Receba o meu abraço, meus cumprimentos pelos prêmios e a grande admiração e respeito que
sempre tive por você”.

“

Bom dia, Sr. Urubatan. Parabenizo o senhor por essa fantástica empresa que é a
Braspress, tão respeitada e conceituada no mercado. Fico muito feliz e grata por ser reconhecida
no mercado de Uberlândia (MG) e região como “a
Carla da Braspress”.
A sua ausência no evento foi lamentada por
muitos, pois o senhor tem uma energia que, sem
dúvida alguma, faria diferença no evento, que foi
tão bonito.
Gratidão!
Que Deus abençoe o senhor e toda a sua família. Parabéns! Sem dúvida alguma, a Braspress tem
uma presença muito forte e positiva no mercado
que dominamos: o fracionado de fato!”.
Carla Gomes,
Gerente Regional do Triângulo Mineiro,
Uberlândia (MG)

Luiz Carlos Secco,
Jornalista,
São Paulo (SP)

“

Denise, obrigada pela lembrança e carinho!”.

Camila Florêncio,
Coordenadora de Comunicação no SETCESP
(Sindicato das Empresas de Transporte de São
Paulo e Região),
São Paulo (SP)

“

Parabéns, caro amigo Urubatan, pela eleição
de líder do setor de Logística e Transporte pela Lide e também pela conquista do prêmio
Maiores do Transporte, da OTM. Nada como encerrar o ano com esse duplo e merecido reconhecimento”.
José Augusto Ferraz,
Diretor de Redação na Revista Frota&Cia.
São Paulo (SP)

“

Urubatan, parabéns pela premiação no 34°
Prêmio da OTM! Merecido, como sempre!”.

Paulo Guedes,
Conselheiro Consultivo da ABOL,
Associação Brasileira de Operadores Logísticos

“

À empresa Braspress, a gigante na área de
transportes, sempre solidária com o povo
brasileiro, presente em todas as crises, externo os meus parabéns ao Presidente do grupo,
#UrubatanHelou, e a toda a sua Diretoria. A Bahia
e o povo brasileiro agradecem a mais um ato de solidariedade do Planeta Azul”.
Rubens Veiga,
Assessor do SETCESP,
(Sindicato das Empresas de Transporte de
São Paulo e Região)
São Paulo (SP)
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“

Caro Luiz, bom dia! Gostaria de agradecer
mais uma vez pela excelente recepção que
tivemos ontem, além, claro, agradeço também
pela aula que você nos deu sobre o sorter (Sistema
Automatizado de Distribuição de Encomendas),
foi de grande ajuda!
A minha sensação foi de UAU! Parabéns! Dani,
obrigado por fazer isso acontecer!
Um abraço”.
Hellry Anderson,
Gerente de Automação da Mundial Logistics,
Guarulhos (SP)

“

A toda família Braspress meu desejo de
Boas Festas e um 2022 repleto de saúde e
prosperidade!”.

“

Gisela Vendramini,
Jornalista,
São Paulo (SP)

Querida Braspress, quero agradecer os presentes que recebi. Aproveito para desejar
Boas Festas a todos vocês, da Braspress, e seus
familiares. Um beijo especial para a Denise”.

“

Gisela Vendramini,
Jornalista,
São Paulo (SP)

Parabéns pela distinção Urubatan, supermerecida. Você tem feito a diferença e impulsiona o avanço tecnológico no segmento de transporte e logística”.
Pedro Bartholomeu,
Jornalista,
São Paulo (SP)

“

Bom dia, Denise. Tudo bem? Fico feliz
por você ter voltado para a assessoria da
Braspress; foi uma ótima notícia. Vamos nos falar muito e fazer muitas pautas para a Transporte
Moderno, pode ter certeza.
Também gostaria de agradecer a lembrança
de final de ano que o Sr. Urubatan me mandou em
nome da Braspress.
Um grande abraço e um ótimo final de ano”.
Márcia Pinna,
Revistas Transporte Moderno e
Technibus - OTM Editora,
São Paulo (SP)
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“

Boa tarde, meu nobre amigo.
Parabéns por mais uma conquista no último
dia 6 de dezembro, na categoria Líderes do Brasil
2021 – LOGÍSTICA E TRANSPORTES.
Você é merecedor, um ícone no setor de transportes que nos ensina sempre.
Gratidão por ter a oportunidade de conhecê-lo.
Grande abraço”.
Antônio Archilha,
Presidente da Argius,
Guarulhos (SP)

A frota mais jovem do Brasil

Gerenciamento de Riscos

Maior sistema automatizado da América Latina

Conectividade integrada

Modernas filiais em todo Brasil



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
Sobral ....................................... 0800 749 0023
DISTRITO FEDERAL
Brasília .................. (61) 3403-5900/3403-5930
ESPÍRITO SANTO
Cachoeiro de Itapemirim ......... (28) 3037-7000
Colatina ................................... (27) 3722-9300
Vitória .................... (27) 3298-2200/3298-2230
GOIÁS
Goiânia .................................... (62) 4005-9400
Porangatu ................................ (62) 3363-9200
Itumbiara .................................. 0800 749 0020
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
Sinop ........................................ 0800 749 0023
MATO GROSSO DO SUL
Campo Grande ....................... (67) 2107-6100
Três Lagoas ............................ (67) 3509-5900
MINAS GERAIS
Contagem ............. (31) 3359-4200/2129-0450

Divinópolis ............................... (37) 2101-1800
Extrema ..................................... (Implantação)
Governador Valadares ............ (33) 2101-7100
Itaobim ..................................... 0800 749 0022
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

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

PARÁ
Belém....................................... (91) 3214-4450
Marabá .................................... (94) 2101-6130

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

PARAÍBA
Campina Grande .................... 0800 749 0021
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

RONDÔNIA
Porto Velho ............................. (11) 2188-9000
RORAIMA
Boa Vista ................................ (11) 2188-9000

RIO DE JANEIRO
Campos dos Goytacazes ........ (22) 2101-2200
Duque de Caxias ..................... (21) 3668-3505
Macaé ..................................... (22) 2757-6100
Nova Friburgo ..................... .... (22) 2524-1000
Resende .................................. (24) 3354-9350
Rio de Janeiro.......................... (21) 3668-3500

SÃO PAULO
Araçatuba ................................ (18) 2103-4777
Araraquara .............................. (16) 3311-7309
Atibaia ....................................... (Implantação)
Barueri CAOB ......................... (11) 4197-9150
Bauru ....................................... (14) 3321-5800
Campinas .............. (19) 3721-2600/2115-0100
Cantareira CAOB .................... (11) 3312-5100
Franca ..................................... (16) 3111-8000
Piracicaba ............................... (19) 3301-6700
Pirassununga .......................... (19) 3301-6720
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
Guarulhos CAOB ..................... (11) 2188-9000
São Paulo (Guarulhos) ............ (11) 2188-9000
Sorocaba ................................. (15) 3228-9000
Matriz-GRU ............................. (11) 3429-3333
Terminal Fernão Dias ............... (11) 2188-9000

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

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

RIO GRANDE DO SUL
Caxias do Sul .......................... (54) 3204-3600
Novo Hamburgo ...................... (51) 2123-6100

TOCANTINS
Palmas ..................................... (63) 2111-6300
Gurupi ...................................... (63) 2111-6320

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

A sua transportadora de encomendas
em todo o Brasil
Matriz
(11) 3429-3333
Comercial São Paulo
(11) 2188-9000

Rodovia Presidente Dutra Km 217,8
Guarulhos | São Paulo - SP | CEP: 07180-903

www.braspress.com

