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LANÇAMENTO

SERVIÇO DE ENCOMENDAS RODOAÉREA

A AEROPRESS é uma empresa de encomendas 
urgentes via RODOAÉREO para todo o território 
nacional.
Equipes AEROPRESS especializadas atuam nos 
aeroportos de todo o país, garantindo agilidade e 
rapidez no processo de embarque e desembarque de 
sua encomenda.

Encomendas Urgentes 
EM ATÉ 36 HORAS*
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anos, atender à demanda e nos manter na vanguarda da 
excelência em transportes de encomendas. 

Minha expectativa é de que a turbulência econômica 
logo passe e haja crescimento de 1,5% do PIB (Produto 
Interno Bruto) neste ano. Assim, o TRC (Transporte Ro-
doviário de Cargas) poderá navegar em mar de almirante.

Nossa homenagem póstuma à colaboradora Romilda 
Nunes, que por 39 anos trabalhou conosco dia a dia, lado 
a lado, durante nossas conquistas, fracassos e vitórias. Ela 
nos deixou em dezembro passado, vítima de um câncer. 
Nossa eterna Gerente de Coletas, meu muito obrigado. 
Fique com Deus!

 Por outro lado, temos muito o que comemorar com o 
terceiro consecutivo Prêmio Mérito Lojista, recebido da 
FCDL-RS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas 
do Rio Grande do Sul) em cerimônia realizada em Porto 
Alegre (RS) no dia 13 de dezembro passado, bem como 
a homenagem recebida no dia 15 de dezembro passado 
da ACI (Associação Comercial, Industrial e de Serviços de 
Novo Hamburgo, Campo Bom e Estância Velha) pelos 
dez anos que a Organização completou como associada à 
entidade e mais o Prêmio Top Trans, recebido da Integralog 
Transportes/Supporte Logística no último dia 18 de janeiro.

Não deixe de ler nossas Páginas Amarelas com a 
entrevista de meu companheiro Irani Bertolini, pioneiro 
no desbravamento da Amazônia e presidente da 
Federação das Empresas de Logística e Agenciamento de 
Cargas da Amazônia.

Outros importantes temas merecem destaque, como 
as entrevistas com Kfir Wittmann sobre telemetria e 
Eduardo Minutti, nosso Gerente Regional no Espírito 
Santo; Nossa Gente e a viagem de empresários e 
executivos a São Francisco (Estados Unidos) para 
atualização da tecnologia do Vale do Silício, numa 
iniciativa do SETCESP (Sindicato das Empresas de 
Transportes de Carga de São Paulo e Região).

Boa leitura!

EDITORIAL

Urubatan Helou
Diretor Presidente do Grupo H&P

F  oi com a mão no coração que deixei a Vila 
Guilherme, bairro que me acolheu em 1977 na 
capital paulista para, de forma muito humilde, 

fundar a nossa Braspress, cujas operações se iniciaram 
em 1.º de julho daquele ano.

 Passados 39 anos, concluímos, no final do ano 
passado, a transferência da nossa Matriz e de todo o nosso 
complexo para o Planeta Azul, no município de Guarulhos 
(SP), numa área total de 230 mil m² e 90 mil m² de 
construção, às margens da Rodovia Presidente Dutra.

Nesse mesmo complexo desde junho do ano passado 
já funciona a Filial São Paulo, dispondo do novo Sorter 
(Sistema Automatizado de Distribuição de Encomendas), 
com extensão de 6.400 metros e capacidade de 15 mil 
volumes por hora – o dobro da que tínhamos no antigo 
instalado na  Vila Guilherme e que agora está instalado 
em Curitiba (PR).

Com a implementação desse megaprojeto, realizamos 
investimentos de R$ 260 milhões, sendo R$ 130 milhões 
do nosso caixa e o restante de um endividamento mais 
para a frente.

Depois de passar por um grande retrofit, o Planeta 
Azul está pronto e preparado para, pelos próximos 20 
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ENTREVISTA

Irani Bertolini,
De caminhoneiro a fabricante de avião

COMO TANTOS GAÚCHOS, ELE SE AVENTUROU DO SUL AO NORTE: CONQUISTOU A AMAZÔNIA 

POR TERRA E PELAS ÁGUAS NO TRANSPORTE, NA INDÚSTRIA E NA PECUÁRIA; AGORA, VAI 

PRODUZIR DIRIGÍVEIS PARA CONQUISTAR PELOS ARES

BRASPRESS NEWS6

A onde ele vai, o sorriso chega primeiro, seguido 
de abraços e beijos em amigos e em quem esteja 
conhecendo na hora. “Sua marca registrada 

é a sonora gargalhada que o antecede e contagia cada 
ambiente que frequenta”, define Martha Abrigato, sua 
secretária há três anos. Ela garante nunca tê-lo visto de 
mau humor. Irani Bertolini, natural de Garibaldi (RS), 
aos 70 anos preside o poderoso grupo empresarial que vai 
completar 40 anos em 2018, composto de transportadoras 
rodoviárias e fluviais de carga, indústrias de implementos 
e de embarcações, empresas de logística, armazéns gerais, 
incorporadora imobiliária e fazendas de gado. Juntas, 
faturam mais de meio bilhão de reais por ano. Bisneto 
de um italiano, cresceu vendo o pai transportar vinho de 
Garibaldi a Bento Gonçalves (RS) em carroças. Filho mais 
velho de seis irmãos, estudou até o segundo ano ginasial e, 
com 21 anos, trabalhava como motorista de transportadora. 
Em 1976, como caminhoneiro autônomo, fez sua primeira 
viagem a Manaus (AM).

BRASPRESS NEWS - Como foi essa primeira 
viagem?

IRANI BERTOLINI - Naquele tempo, as 
mercadorias iam para Manaus em porões de navios. 
Nessas condições, os móveis, misturados a outras cargas, 
chegavam quebrados, mas de caminhão chegavam 
intactos. Meu irmão Ivan viajou comigo e ajudou a 
carregar e descarregar o caminhão. A rota rodoviária 
ainda é a mesma: 4 mil km entre Bento Gonçalves e Belém 
(PA). Em 1976, havia trechos sem asfalto, e parávamos 
no mato para cozinhar e dormir. O trecho entre Belém 
e Manaus por via fluvial durava dez dias por causa da 
espera de quase uma semana para a saída das balsas. Ao 
chegar a Manaus, negociei várias encomendas, voltei a 
Bento e comprei mais dois caminhões.

BRASPRESS NEWS - Como era Manaus e 
como é hoje?

IRANI BERTOLINI - A cidade tinha uns 200 
mil habitantes e hoje tem 2 milhões! Meu irmão era 

meu sócio, e fazíamos uma viagem a cada 30/35 dias. 
Usávamos portos públicos em Belém e Manaus com 
balsas e empurradores da Jonase.

BRASPRESS NEWS - Ao fundar a empresa, 
mudou-se para Manaus?

IRANI BERTOLINI - No começo ia dirigindo; 
depois, de avião, para receber a carga e pagar os 
motoristas. Minha mulher, Martinha, sempre me 
acompanhou e trabalhou na empresa. Primeiro moramos 
num apartamento sobre o escritório da transportadora e 
voltávamos para casa, em Bento, nos fins de semana.

BRASPRESS NEWS - Com 27 filiais em todo 
o Brasil, o senhor viaja muito. Tem muitas 
histórias?

IRANI BERTOLINI - Viajo toda semana – e mais 
de uma vez. A história mais dramática aconteceu quando 
me livrei do acidente do avião da Gol que caiu no Mato 
Grosso. Como sempre fazia nos fins de semana, na sexta-
feira, 29 de setembro de 2006, viajei com minha mulher 

Presidente da FETRAMAZ e Diretor Presidente da TBL (Transportes 
Bertolini Ltda.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valdir Santos
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de Manaus a Porto Alegre (RS). Em vez do habitual voo 
1907 da Gol, optamos pelo da Varig, que aumentava 
em uma hora a viagem até a capital gaúcha, mas nos 
oferecia classe executiva, e eu queria fazer um trabalho 
no computador. Só ficamos sabendo do acidente 
quando chegamos a Porto Alegre. Meus filhos estavam 
apavorados pensando que estávamos no voo da Gol. 
Depois, comprei um avião, viajo num jato Cessna C53 
há nove anos.

BRASPRESS NEWS - Sua empresa se vertica- 
lizou desde o começo, não é?

IRANI BERTOLINI - De fato, desde Bento 
Gonçalves comecei a produzir baús. Como a Zona Franca 
de Manaus oferecia isenção de imposto de renda para 
as indústrias, abrimos a fábrica de implementos para 
abastecer nossa frota e a de terceiros.

BRASPRESS NEWS - Depois o senhor construiu 
portos próprios e passou a produzir embarcações.

IRANI BERTOLINI - Os portos públicos e também 
as balsas e os empurradores de terceiros atrasavam as 
viagens, prejudicando os clientes. Então, compramos 
um terreno em Manaus e construímos o primeiro porto, 
na saída da BR-174. Depois, outro em Belém. Decidimos 
construir empurradores e balsas para nosso uso e 
aproveitar a mão de obra de estaleiros que haviam fechado 
em Manaus. Ampliamos as rotas para toda a região Norte 
usando a BR-319 de Porto Velho (RO) a Manaus. Hoje 
construímos empurradores com motores Mitsubishi e 
balsas graneleiras com capacidade para 2.500 toneladas. 
Nosso estaleiro é o maior da Amazônia.

BRASPRESS NEWS - Quando seu sócio deixou 
a empresa?

IRANI BERTOLINI - Em 1992 a crise econômica 
afetou o desempenho da TBL, e em janeiro de 1993 
decidimos por nos separar. Foi muito desgastante, e meu 
irmão Ivan ficou com os portos de Manaus e Belém e 
metade da frota. Hoje ele é meu concorrente. 

BRASPRESS NEWS - O que mais influiu na 
expansão das atividades da TBL?

IRANI BERTOLINI - Foi o polo industrial 
incentivado pela Suframa (Superintendência da Zona 
Franca de Manaus), pela Sudam (Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia) e pela Receita Federal 
que levaram ao crescimento do Estado do Amazonas.

BRASPRESS NEWS - Como é o grupo Bertolini 
atualmente? 

IRANI BERTOLINI - Temos a holding IBFAM (no 
nome de meus filhos), que abriga os imóveis do grupo, 
os portos em Manaus, Belém, Santarém (PA), Macapá 

(AP), Juruti (PA), Paragominas (PA) e Porto Velho (RO); 
a Benav (Bertolini Navegação de Granéis da Amazônia); 
a BAL, de implementos rodoviários; o estaleiro Beconal 
de construção naval; a Aiapua, de cargas perigosas; a 
Ecologística e a BA, de armazéns gerais. Temos também 
uma fazenda de 6 mil hectares no interior do Rio Grande 
do Sul e outra no Pará de 20 mil, ambas de gado de corte.

BRASPRESS NEWS - E a fábrica de dirigíveis?
IRANI BERTOLINI - A ADB (Airship do Brasil) 

é o empreeendimento mais recente, com sede em São 
Carlos (SP) e escritório em Brasília (DF). A empresa já 
produziu o primeiro protótipo de dirigível. Estamos 
prospectando investidores e recursos do BNDES (Banco 
Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social) para 
investir R$ 500 milhões em longo prazo. Um dirigível 
custa a metade de um avião, que agrega alta tecnologia, 
além de matérias-primas e componentes muito caros. 
A equipe é formada por 53 engenheiros especializados, 
entre os quais professores dos Estados Unidos e da 
Inglaterra, com salários muito altos. As aeronaves e seus 
componentes devem passar pela homologação da ANAC 
(Agência Nacional de Aviação Civil). O mercado potencial 
de dirigíveis é grande não somente nas Forças Armadas, 
para transporte de tropas, como também na iniciativa 
privada, para exploração de madeira. 

BRASPRESS NEWS - Como é composta a frota 
e qual foi o faturamento?

IRANI BERTOLINI - Hoje temos 2.367 veículos, 
sendo 236 cavalos mecânicos e a maioria de carretas 
e veículos de coleta. No transporte fluvial, são 5 boat 
thruster, 201 balsas e 58 empurradores, que percorrem 
125 mil km/mês. Pelos nossos cálculos, movimentamos 
em torno de 30% da carga da região. Em 2016, faturamos 
R$ 563 milhões, ante R$ 603 milhões em 2015, mas 
neste ano devemos superar os R$ 600 milhões, graças ao 
transporte de granéis. 

BRASPRESS NEWS - A queda se deveu à 
redução da produção industrial?

IRANI BERTOLINI - Também, mas passamos a ter 
a concorrência da navegação de cabotagem – e não temos 
como concorrer com os grandes armadores, com centenas 
de navios.

BRASPRESS NEWS - Quantos empregados o 
grupo mantém?

IRANI BERTOLINI - Temos 5 mil. Demitimos 600 
na TBL por causa da crise, mas contratamos outros tantos 
na navegação.

BRASPRESS NEWS - Como são programados 
os investimentos?
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ENTREVISTA

INFRAESTRUTURA

•IBM Power AIX e Linux
•IBM Disk, Tape, SAN
•Lenovo Enterprise
•Riverbed
•Fortinet
•Vmware, Citrix, 
  MicroSoft, RedHat, 
  Oracle, Double-Take, 
  FalconStor, Scalix

DATA CENTER

•Hosting
•Private, Public, 
   Hybrid Cloud
•Disaster Recovery Site 
•Backup em Storage

SERVIÇOS

•Virtualização de
  Servidores e Storage
•Business Continuity
•Banco de Dados
•SAP BASIS, HANA
•Performance
•Monitoração de infra 
  e aplicações
•Migração Lógica
•Bolha de Migração
•Provas de Conceito

SOLUÇÕES DE NEGÓCIO

•Desenvolvimento de 
   Sistemas para Inovação 
   de Negócios
•Alta Customização
•Contract Lifecycle
   Management (CLM)

Matriz: (11) 5591-3592 - datacenter@cc.com.br
Av.Fagundes Filho, 191- Ed Dallas - 16º andar|Saúde, São Paulo/SP

Unidade 1: (11) 2367-7558
Rua Cláudio Soares, 72 Cj 204|Pinheiros, São Paulo/SP 

Unidade 2: (62) 3087-5635 
Av. Eurico Viana, 553 - 5º andar|Goiânia/GO

Unidade 3: (19) 3327-2311 
Av. José Bonifácio Coutinho Nogueira, 214 - 6º andar | Campinas/SP

Fundada há 20 anos a C&C fornece soluções avançadas 
e inovadoras de infraestrutura de TI em seus Data 
Centers (TIER III) e nos dos  Clientes, além das soluções 
Continuidade de Negócios, Migração Lógica, Provas de 
Conceito e Desenvolvimento de Sistemas (SaaS) para 
inovação de negócios

IRANI BERTOLINI - Aqui, tudo o que sobra é 
investido. Sempre foi assim. Fizemos uma grande compra 
de frota rodoviária entre 2014 e 2015 aproveitando o 
financiamento a juros baixos. Em 2015, investimos 
28,20% do faturamento em equipamentos de navegação 
e, em 2016, 19,93%. 

BRASPRESS NEWS - O senhor pretende deixar 
a administração aos filhos?

IRANI BERTOLINI - O transporte é uma atividade 
que vicia, e a gente não consegue largar. Eu ia sair e ficar 
só no Conselho, mas continuo sendo presidente. Minha 
mulher, com quem estou casado há 50 anos, também 
continua trabalhando. Já passei muita responsabilidade 
para os filhos, que são diretores nas empresas. Um mora 
em Manaus, outro em Belém, e outro no Rio Grande 
do Sul. Tenho um executivo de confiança em Bento 
Gonçalves, Paulo Vicente Callefi, que reputo o melhor do 
nosso setor.

BRASPRESS NEWS - E o senhor mora onde?
IRANI BERTOLINI - Em Manaus, num apartamento 

em Ponta Negra, e em uma casa em Bento Gonçalves. 
Gosto dos dois lugares. Quando estou em Manaus, todos 
os dias a Martinha volta antes de mim do trabalho para 
ver o pôr do sol sobre o Rio Negro. Ela fica mais tempo 
em Bento porque não aguenta o calor de Manaus. O Rio 
Grande do Sul é maravilhoso: tem os Pampas e a serra, 
mas eu não enfrento mais o frio do Sul e acho a Amazônia 
cativante.

BRASPRESS NEWS - O senhor se sente mais 
gaúcho ou amazonense?

IRANI BERTOLINI - Eu me sinto brasileiro, mas 
não perdi o sotaque gaúcho. Recebi títulos de Cidadão 
Amazonense, de Cidadão Paraense pela Assembleia 
Legislativa de Santarém (PA), da Câmara dos Vereadores 
e também da Câmara dos Vereadores de Bento Gonçalves. 
Também sou Comendador designado pela Justiça do 
Trabalho. Quando não trabalhar mais, vou continuar 
vivendo um pouco em cada lugar. Viajo também ao 
exterior pelo menos duas vezes por ano.

BRASPRESS NEWS - Qual é a contribuição da 
Bertolini com a preservação ambiental?

IRANI BERTOLINI - Nós adquirimos uma área de 
8 mil hectares em Santarém para preservação ambiental 
com 90% de mata nativa, mas alto risco de desmatamento. 
Temos um projeto de desenvolvimento sustentável e 
recuperação de áreas de vegetação que é tocado por 
uma empresa do Rio de Janeiro com participação das 
populações ribeirinhas, orientadas sobre preservação e 
consciência ecológica. A empresa investe também em 

condução econômica que visa reduzir 12% o consumo de 
combustíveis, participa do Programa Despoluir, da CNT 
(Confederação Nacional do Transporte), e ainda mantém 
o Centro de Formação de Motoristas em Vacaria (RS).

BRASPRESS NEWS - Como tem sido sua parti- 
cipação como líder empresarial do transporte?

IRANI BERTOLINI - Tenho sido espelho do que 
apregoo: trabalho, honestidade e ética profissional, trilogia 
que tem trazido respeito e consideração dos meus pares, 
autoridades, colaboradores e clientes. Em 1988 foi fundado 
o SETCAM (Sindicato das Empresas de Agenciamento, 
Logística e Transportes Aéreos e Rodoviários de Cargas 
do Amazonas), e em 1994 fui eleito Presidente. Além de 
estreitar o relacionamento das empresas com a indústria, 
comércio e órgãos fiscalizadores, nossa sede própria é 
das mais belas e funcionais do Brasil. Em 1998 assumi a 
Presidência da FETRAMAZ (Federação das Empresas 
de Logística, Transportes e Agenciamento de Cargas da 
Amazônia), que abrange Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, 
Roraima e Amapá.

BRASPRESS NEWS - Quais as principais con-
quistas do setor?

IRANI BERTOLINI - A reunião dos pares numa 
mesa nos permite partilhar as dificuldades de cada praça 
e buscar soluções que beneficiam a todos. Conseguimos 
reduzir a burocracia nos desembarques, construímos 
um bom relacionamento com as entidades laborais e 
temos defendido o desenvolvimento de nossa atividade. 
Nossa região se diferencia das demais pela ligação 
hidrorrodoviária para Manaus pelo Rio Madeira desde 
Rondônia ou pelo Rio Amazonas desde o Pará. Lutamos 
também pelas poucas e precárias rodovias, como a BR-
319 (Porto Velho–Manaus), interditada há anos, e a 
BR-163 (Cuiabá–Santarém), que ainda tem trechos sem 
pavimentação, prejudicando o escoamento de grãos.

Irani Bertolini fez a sua primeira viagem para Manaus em 1976
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PLANETA AZUL

C om a transferência da Matriz, na Vila 
Guilherme (Zona Norte da capital paulista), 
para o megacomplexo “Planeta Azul”, em 

Guarulhos (SP), a Braspress iniciou atividades no 
bloco do edifício sede – o backoffice –, caminhando 
para a consolidação das operações no maior hub 
logístico da América Latina e do Hemisfério Sul.

Depois de passar por um retrofit, a nova sede da 
Braspress recebeu a Diretoria e os colaboradores 
em novembro passado no edifício sede. No total, o 
megaempreendimento conta com 230 mil m² de área 
total e 90 mil m² de área construída.   

Nesse mesmo complexo já funcionava a filial de 

O maior Hub Logístico do Brasil:

BRASPRESS CONSOLIDA OPERAÇÕES NO “PLANETA AZUL”

São Paulo desde junho do ano passado, com o novo 
SORTER (Sistema Automatizado de Distribuição 
de Encomendas), de 6.400 metros de extensão e 
15 mil volumes por hora de capacidade – o dobro 
do disponível no antigo da Vila Guilherme, agora 
instalado na filial de Curitiba (PR).

Segundo Urubatan Helou, Diretor Presidente da 
Braspress, foram realizados investimentos de R$ 260 
milhões, sendo R$ 130 milhões do caixa da empresa 
e o restante de um endividamento mais para a frente.

“Mesmo com a retração econômica que o Brasil 
tem enfrentado nos últimos dois anos, a Companhia 
encarou o desafio desse megainvestimento e buscou 

PLANETA AZUL

O Planeta Azul possui uma 
área total de 230 mil m²
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a melhoria contínua dos procedimentos logísticos.
A alta dos juros e a escassez de crédito, aliadas 

a uma CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) 
anacrônica e à alta carga tributária, mostram o 
cenário recessivo do País nesses dois anos. Ainda 
assim, implementamos esse megaprojeto, localizado 
na Rodovia Presidente Dutra”, acrescentou ele.

O complexo está dividido em vários blocos, assim 
distribuídos:

• Filial São Paulo – Hub BRASPRESS e Data Center 
• Bloco de Apoio e Serviços/Restaurante/Hotel e 

Alojamentos 
• Bloco de Manutenção e Conservação de Frotas 
• Bloco de Apoio Administrativo/Almoxarifado 

Geral/Memoteca 
• Bloco do Edifício Sede/Matriz Backoffice 
• Bloco das Divisões AEROPRESS (Divisão 

Rodoaérea) e BTI (Braspress Internacional).
• Bloco de manutenção e apoio a terceiros/

agregados 
• Heliponto e várias áreas de estacionamento 
• Memorial/Simulador e Recrutamento
A Braspress é hoje administrada por uma 

governança corporativa composta de executivos 
experientes e conhecedores da matéria, 
acompanhados no dia a dia por, Urubatan Helou, 
Diretor Presidente, e Milton Petri, sócio e Diretor 
Vice-Presidente.

“Não perdemos o foco da atividade. Ao contemplar 
nosso empreendimento, fica a certeza de que estamos 
tecnologicamente preparados para os próximos 20 
anos e em condições de nos mantermos na vanguarda 
da excelência em transportes de encomendas”, 
finalizou Urubatan Helou. 
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PLANETA AZUL

O novo SORTER possui 
6,4 km de extensão

12

Especificações do SORTER

superior esquerda do armazém, atendendo a 24 

docas

• 1 linha de entrada situada na extremidade 

inferior direita do armazém, atendendo a 13 docas 

• SAÍDAS:

• 102 rampas externas, sendo:

• 11 com transportador telescópico de esteira 

para os destinos com os principais fluxos 

• 24 com transportador telescópico de roletes 

para os destinos com alto fluxo

• 67 para os destinos de médio fluxo 

• CAPACIDADE DE CLASSIFICAÇÃO DO 

SORTER: até 15 mil volumes/hora 

• BANDEJAS: 1.081 

• CAPACIDADE INDUÇÕES AO SORTER: até 

2.600 volumes/hora por indução 

• ÁREA DE ALIMENTAÇÃO DO SORTER:

• 16 linhas de entrada, sendo:

• 14 rampas de entrada com transportadores 

telescópicos de esteira equipados com uma função 

de deslocamento lateral para atender a 28 docas 

• 1 linha de entrada situada na extremidade 
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• 20 internas, sendo:

• 15 destinos secundários

• 5 para overflow (recirculação por saturação)

• 1 de rejeição (No Read) 

• QUANTIDADE DE MOTORES (LINEARES E 

DE INDUÇÃO): 390 

• QUANTIDADE DE FOTOCÉLULAS: 415 

• CONSUMO TOTAL DE ENERGIA: 580 KVA

• DESCRIÇÃO DOS SOFTWARES:

• SCADA: sistema de supervisão e aquisição de 

dados

• DS (Destination Server): servidor de 

direcionamento

• BPI (Business Process Intelligence): sistema de 

análise de processos

•Videocoding: sistema de apresentação de 

fotografias das etiquetas para análise visual pelo 

operador

• Archiving: sistema de armazenamento de 

fotografias das etiquetas

• ESTEIRAS: 6,4 km de extensão, com integração 

total entre os transportadores
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PLANETA AZULPLANETA AZUL

O SORTER possui capacidade de 
classificação até 15 mil volumes/hora

Esteiras telescópicas de saída
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Área de deslocamento da esteira 
telescópica

Área de indução do SORTER

O SORTER possui capacidade de indução de 
até 2.600 volumes/hora
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PLANETA AZULPLANETA AZUL

O SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) 
da Braspress fica na filial São Paulo

O departamento de Tecnologia da Informação 
e o Data Center ficam no 3º andar da filial
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A filial São Paulo está em Guarulhos (SP) 
desde junho passado

Setor de Tecnologia da Informação

Enquanto os motoristas esperam pela triagem, aproveitam 
para descansar no CAMB (Centro de Atendimento ao 

Motorista Braspress)

Os motoristas realizam exames de rotina 
desde 1º de novembro de 2012 no CAMB
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PLANETA AZUL
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PLANETA AZUL

A Emissão fica no 1º andar da filial São Paulo

Gerência da filial São Paulo
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O Tráfego Rodoviário também fica no 1º andar da filial

A Aeropress faz parte do Planeta Azul
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HOMENAGEM

Urubatan Helou é homenageado pelo 
Sindicato das Empresas de Transportes 
Rodoviários de Cargas do Rio de Janeiro

BRASPRESS NEWS20

U rubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress, 
foi homenageado pelo SINDICARGA (Sindicato 
das Empresas de Transportes Rodoviário 

de Cargas e Logística do Rio de Janeiro), no dia 10 de 
dezembro passado, como Destaque 2016 na categoria 
Empresário de Transporte e Logística. 

A homenagem foi prestada durante o 36.º Jantar 
de Confraternização do SINDICARGA, com o apoio da 
FETRANSCARGA (Federação do Transporte de Cargas 
do Estado do Rio de Janeiro).

Também estiveram presentes ao evento Alayses 
Helou, esposa de Urubatan Helou; Tayguara Helou, 
presidente do SETCESP (Sindicato das Empresas de 
Transporte de Carga de São Paulo e Região) e Diretor de 
Desenvolvimento e Novos Negócios da Braspress; José 
Hélio Fernandes, presidente da NTC & Logística, e um 
dos homenageados, Eduardo Ferreira Rebuzzi, presidente 

da FETRANSCARGA. Marcaram presença ainda os ex-
presidentes do SINDICARGA: Baldomero Taques Filho, 
Tania Drumond e Francisco Cézar Holanda de Oliveira, 
bem como Fernando Mac Dowell, vice-prefeito do Rio de 
Janeiro, e Aguinaldo Oliveira Ramos, Gerente Regional 
da Braspress no Rio de Janeiro, acompanhado de Ana 
Paula Ramos, sua esposa.

Urubatan Helou agradeceu a iniciativa de Francesco 
Cupello, presidente do SINDICARGA, dizendo estar 
muito emocionado com a homenagem. “Estou muito 
feliz por ter recebido esta honraria. Aliás, vocês sabem 
emocionar, pois estar aqui com vocês é uma simbiose, 
remete ao passado não tão longíquo e a uma saudade bem 
próxima”, afirmou na ocasião.

Ele prosseguiu: “Não faz muito tempo, em 1972, meu 
pai morava a pouco mais de mil metros daqui, onde eu 
transitava pelas Laranjeiras, e as olhava como a Gávea; 

Da direita para à esquerda: Francesco 
Cupello, Urubatan Helou, e Eduardo Rebuzzi
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olhava São Januário, e hoje vejo a minha Vila Belmiro 
como um dos grandes centros do futebol brasileiro.              
O resto é minha casa, minha vida, mas estou feliz em estar 
aqui hoje com vocês, podendo celebrar e reencontrar 
grandes companheiros.

Todo o DNA do País começa pelo Rio de Janeiro. Foi 
assim com o Brasil, é assim com tudo o que se relaciona 
à vida brasileira. Nós precisamos lembrar que a NTC & 
Logística, fundada em 1963, partiu de uma iniciativa do 
nosso querido Orlando Monteiro, na época presidente 
de uma das maiores companhias de transportes do País, 
a Interbrasil. Ele rumou para São Paulo e juntou-se a 
tantos outros empresários, que criaram a Comissão 
Norte/Nordeste e fundaram a nossa NTC. 

Nós precisamos pensar na longevidade do 
SINDICARGA, que deu origem ao nosso processo 
sindical, e lembrar que, com o sistema NTC, criamos 
o guarda-chuva do nosso setor, em números de 
sindicatos, associações e federações, culminando, 
na década de 1990, com o trabalho de um deputado 
constitucional chamado Denisar Arneiro, a criação 
do nosso SEST/SENAT, hoje uma obra que aí está, 
dimensionada em todo o País, com mais de 200 
unidades, fazendo formação profissional e, a partir de 
2019, com uma responsabilidade ainda muito maior. 

A partir do momento em que os empregos começam 
a trocar de lugares, nós começamos a pensar agora 
na Indústria 4.0, que é a Internet das coisas para as 
coisas, das pessoas para as coisas e das coisas para 
as pessoas. 

É uma mudança de sinal do mercado de trabalho. Nesse 
contexto em particular, a CNT (Confederação Nacional do 
Transporte) e o sistema S têm de exercer – e exercerão 
– um papel fundamental no desenvolvimento de nossos 
profissionais e do aperfeiçoamento de nossas empresas. 

Será a CNT do nosso novo Brasil, um novo país, de 
uma democracia ainda muito jovem, que agora depura 
a sua democracia adolescente – mas de instituições 
fortes, que vão efetivamente fazer a nossa democracia 
se consolidar de forma definitiva e nos transformarmos 
efetivamente na nação que todos nós esperamos e 
queremos para que nossos negócios possam prosperar, 
gerando empregos e cumprindo o seu rito social”, 
acrescentou ele. 

Urubatan Helou finalizou a fala dizendo que realmente 
prefere receber todas as homenagens que quiserem fazer 
enquanto ele estiver vivo: “É como a lei divina, antes tarde 
do que nunca. Meu muito obrigado pela homenagem. 
Quero dizer a vocês que vou guardá-la no peito, porque 
hoje vocês me emocionaram. Meu muito obrigado”. 

Da esquerda para à direita: Sérgio Neto, 
Urubatan Helou, e Afrânio Kieling

Da esquerda para à direita: Tayguara Helou, Eduardo Rebuzzi, José Hélio 
Fernandes, Urubatan Helou, Baldomero Taques Filho, e Francesco Cupello
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ROUBO DE CARGAS

Da esquerda para à direita: Deputado Federal Vanderlei Macris, Carlos 
Panzan, Geraldo Alckmin, Flávio Benatti, Urubatan Helou, e Roberto Mira

Foto: Divulgação

Governador Alckmin regulamenta lei 
para punir empresa que comercialize 

produto roubado

G          eraldo Alckmin, governador do Estado de São 
Paulo, assinou a regulamentação da Lei Estadual 
n.º 15.315/2014, que determina a cassação 

da inscrição no cadastro de contribuinte do ICMS 
(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) 
de estabelecimentos que comercializem produtos 
roubados ou furtados. A assinatura do decreto ocorreu 
durante evento da FETCESP (Federação das Empresas 
de Transporte de Cargas do Estado de São Paulo) 
em comemoração ao Dia Nacional do Transportador 
Rodoviário de Carga, no dia 16 de setembro passado. 

A lei é fruto do esforço coletivo da Secretaria 
da Segurança Pública, da Secretaria da Fazenda e 

das entidades do TRC (Transporte Rodoviário de 
Cargas), que contribuíram com sugestões para o 
aperfeiçoamento jurídico do novo dispositivo, desde 
que o assunto foi trazido da Argentina, há mais de dez 
anos, por Urubatan Helou, quando presidia  o SETCESP 
(Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de 
São Paulo e Região). Ele inteirou-se do assunto numa 
viagem técnica àquele país. 

Com a regulamentação, a empresa que adquirir, 
distribuir, transportar, estocar, revender ou expor 
para venda produtos frutos de crime ficará proibida 
de exercer qualquer atividade comercial no Estado 
de São Paulo. 



Foto: Divulgação
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“Agora, fechamos o ciclo dos crimes de roubo e 
furto de cargas, porque, se combatemos a receptação 
e a venda, por consequência combatemos o roubo 
de cargas em si. Não existe roubo de cargas sem 
receptação”, explicou o governador. 

A cassação da inscrição no cadastro de 
contribuintes do ICMS impede os proprietários de 
exercer o mesmo ramo de atividade pelo prazo de 
cinco anos, além de ficarem impossibilitados de pedir 
a inscrição de nova empresa pelo mesmo período.

“A partir de agora temos instrumento legal para 
punir aquele que vender produto roubado. Além de 

pagar uma multa em valor duas vezes maior que 
o do produto roubado, terá cancelada a inscrição 
no cadastro do ICMS e não poderá mais operar 
no Estado de São Paulo. Fizemos isso no setor de 
combustíveis e também no setor de peças usadas de 
automóveis, com a Lei do Desmanche”, lembrou ele.

Depois de aberto procedimento investigatório, 
se o estabelecimento não comprovar a origem, os 
produtos serão incorporados ao patrimônio do 
Estado. O valor arrecadado com os itens irregulares 
será investido totalmente no combate ao roubo e 
furto de cargas.

Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress, à esquerda, e Geraldo 
Alckmin, governador do Estado de São Paulo, à direita
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ROUBO DE CARGAS
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Roubo de cargas aumenta
O roubo de cargas no Estado de São Paulo vem 

atingindo patamares preocupantes nos últimos anos. 
Em 2012, foram 7.344 casos, segundo dados da 
Secretaria de Segurança Pública. No ano de 2013, os 
7.959 casos representaram um aumento de 8,3%. Os 
números de 2013 mostraram ainda uma elevação de 
105,4% na comparação com os roubos de carga nos 
dez anos anteriores (em 2003, registraram-se 3.874 
crimes dessa natureza).

Segundo o Coronel Antonio Marin, Gerente Nacional 
de Gerenciamento de Risco da Braspress, a clara 
tendência de elevação desse crime levou o governo 
paulista editar, em janeiro de 2014, a Lei n.º 15.315, 
numa tentativa de combater os roubos a partir da 
penalização indireta da receptação. 

“Há tempos muito se comenta que o caminho para 
a redução dos crimes de roubo de carga passa pela 
efetiva fiscalização e punição ao receptador, porém 
não existia um instrumento eficaz para esse trabalho. 
A Lei, no entanto, carecia ainda de regulamentação, o 
que só veio a ocorrer em setembro do ano passado, por 
meio do Decreto n.º 62.189/16. 

Assim, caracterizada a penalidade, após procedimento 
administrativo, a eficácia da inscrição no ICMS poderá ser 
cassada, o que impedirá os sócios da empresa, inclusive, 
de exercer o mesmo ramo de atividade por um período de 
cinco anos, mesmo que em estabelecimentos distintos. A 
Lei também proíbe nova inscrição estadual.

Apesar da demora na regulamentação, a nova Lei 
representa um grande avanço, pois é a ferramenta que 
todos indicavam ser necessária. Cabe agora ao Governo 
e às suas respectivas esferas a efetiva fiscalização, 
essencial para a imposição das penalidades. Estaremos 
atentos”, acrescentou o Coronel Marin.

No País em geral, a situação não é diferente. Segundo 
levantamento feito pela NTC & Logística – Associação 
Nacional do Transporte de Cargas e Logística, o número 
de ocorrências de roubo de cargas no Brasil cresceu 
10,4% em 2015 na comparação com 2014.

No total, foram 17.500 casos em 2014, contra 19.200 
em 2015, ano em que o prejuízo estimado para o setor de 
transporte rodoviário de cargas chegou a R$ 1,12 bilhão. 

Coronel Antonio Marin, Gerente Nacional 
de Gerenciamento de Risco da Braspress
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Fonte:  
NTC & Logística

19,2mil

17,5mil

Em 2015
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

Braspress doa material para ONG Maranata

Entre outubro e dezembro passado a ONG Maranata 
foi agraciada com duas doações de materiais não mais 
utilizados pela Braspress.

Na primeira doação, realizada no dia 6 de outubro, 909 
equipamentos foram entregues para Maria das Mercês, 
fundadora da organização, e o Tesoureiro Raul Sammarco 
Serra Filho.Foram os seguintes materiais: desktop, teclado, 
mouse, filtro de energia, estabilizador, fonte de energia, 
fios diversos, telefone, HD, headset, fax, calculadora, 
fontes diversas, pasta arquivo, suporte de televisão, cabos 
diversos, monitor, fonte de computador, capa de celular, 
drivers, suporte para computador, prateleira de ferro, 
toner, base monitor, base leitor, gatilho, base carregador, 
fonte honeywell, caixa de som, rack e impressora. 

Na segunda doação, no dia 14 de dezembro, Raul 
Sammarco e Hugo Rojas receberam 81 equipamentos, 
entre os quais desktop, teclado, mouse, estabilizador, 
telefone, HD, headset, monitor, fonte de computador, 
base monitor e caixinha de som.

“Ao doar esses materiais ajudamos a ONG 
Maranata Ecologia nesse bonito trabalho que realiza. 
Além disso, estamos fazendo o nosso trabalho 
não descartando esses itens em lixo comum e não 
prejudicando o meio ambiente”, declarou Milton 
Petri, Diretor Vice-Presidente da Braspress que estava 
presente nas duas entregas.

A entidade foi fundada em 2010 com a finalidade de 
preservar a natureza e os recursos naturais do planeta, 
com a participação da comunidade.

Todo o material recolhido de doações ou das 
coletas de materiais reciclados são levados pela ONG 
para a Cooperativa Marana em Caraguatatuba (SP), 
onde passam por uma seleção pelos funcionários, para 
identificar os itens que podem ser vendidos.

“Com essa ajuda, a Cooperativa complementa o 
salário dos nove colaboradores que participam do 
projeto. Os sentimentos que a Braspress nos inspira são 
de gratidão e felicidade”, relatou a fundadora entidade.

Da esquerda para à direita: Urubatan 
Helou, Denise de Paiva, e Alcione Albanesi
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lcione Albanesi, Presidente do Amigos do Bem, 
recebeu Urubatan Helou, Diretor Presidente da 
Braspress, e Denise de Paiva, Gerente de Marketing 

& Comunicação, na entidade em São Paulo (SP), no dia 20 de 
dezembro passado.

Na ocasião, o Diretor Presidente da Organização 
e a Gerente de Marketing & Comunicação tiveram a 
oportunidade de conhecer os projetos realizados pela 
entidade no sertão nordestino.

“É gratificante ver um projeto atendendo tantas pessoas e 
fazendo uma diferença tão significativa na vida delas. Sabemos 
da situação que os moradores dessa região vivem, e ajuda é 
essencial”, declarou Urubatan Helou.

A iniciativa do Amigos do Bem começou em 1993 com 
um grupo de amigos liderados por Alcione Albanesi 
para auxiliar as famílias carentes do sertão nordestino. 
Hoje, a ação é um dos maiores projetos sociais do País, 
com mais de 60 mil pessoas atendidas mensalmente 
nos Estados de Alagoas, Pernambuco e Ceará. 

Resultados dos projetos da entidade: 10 mil crianças 
e jovens nos Centros de Transformação; 230 educadores 
contratados; 687 frentes de trabalho; 4 Cidades do Bem 
com completa infraestrutura; 33 mil m² de edificações; 
350 casas construídas; 2.400 toneladas de alimentos 
por ano; 180 mil refeições; 450 mil quilos de roupas, 
medicamentos e brinquedos; 112 cisternas construídas; 
21 poços perfurados e 35 mil atendimentos/consultas.

Urubatan Helou visita Amigos do Bem

A

Da direita para à esquerda: Raul 
Sammarco, Milton Petri, e Hugo Rojas
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Braspress recebe certificado da Childhood Brasil
Mais uma vez a Braspress recebeu o certificado 

por aderir ao Pacto Empresarial contra a Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes nas Rodovias 
Brasileiras e também por cumprir os requisitos 
estabelecidos pelo programa da Childhood Brasil de 
2016. 

A entrega, realizada em São Paulo (SP) no dia 
22 de novembro passado, contou com a presença de 
José Teodorico dos Santos, Motorista da Braspress, 
no 10º Encontro Anual da Mão Certa.

A Childhood Brasil lançou o programa Na Mão 
Certa em 2006, que promove uma ampla união de 
esforços para acabar com a exploração sexual de 
crianças e adolescentes nas estradas do País. A 
Braspress participa ativamente dessa iniciativa, 
orientando os seus motoristas.

A Organização já renovou a parceria com a Childhood 
Brasil para 2017 e continuará promovendo palestras 
e ações para conscientizar os seus colaboradores da 
importância do programa Na Mão Certa.

Solidariedade ao Grupo Socorrista Dr. Bezerra de Menezes

A Braspress doou e transportou 70 cestas básicas 
para o Grupo Socorrista Dr. Bezerra de Menezes, 
localizado em São Paulo (SP), no dia 27 de outubro 
passado.

Na ocasião, as cestas básicas foram entregues para 
Teresa Pazzeto Meneghine, Diretora da Assistência 
Social do Grupo Socorrista.

“Nossos sinceros agradecimentos pela ajuda 

fraterna que a Braspress nos ofereceu. Vamos poder 
atender a um maior número de necessitados que nos 
procuram mensalmente para receber cestas básicas”, 
declarou Teresa.

Alimentação diária, cesta básica, grupos de apoio, 
distribuição de roupas, cursos e consultas médicas são 
alguns dos serviços que o Grupo Socorrista oferece à 
população de baixa renda.

O 10º Encontro Anual da Mão Certa foi 
realizado no dia 22 de novembro passado

Foto: Romero Cruz

Fundação Cafu recebe doação da Braspress

A Braspress doou 115 panetones para a 
Fundação Cafu, no dia 12 de dezembro. A doação 
foi destinada para a festa de Natal da entidade, em 
São Paulo (SP).

A Fundação Cafu, organização sem fins 
lucrativos que atua no combate à desigualdade 
social, atende cerca de 630 crianças e jovens de 
baixa renda com idade de 4 a 17 anos, além de 279 
pessoas com mais de 18 anos, oferecendo cursos 
profissionalizantes. 

A Fundação Cafu foi agraciada com a 
doação da Braspress

Foto: Fundação Cafu

Foto: Romero Cruz
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

Lar da Caridade recebe Transportes Solidários da Braspress

Associação do Rio de Janeiro recebe doação da Braspress

Trezentos quilos de mantimentos, seis caixas de 
remédios e quatro caixas de roupas foram transportados 
pela Braspress de São Paulo (SP) para o Lar da Caridade - 
Hospital do Fogo Selvagem, localizado em Uberaba (MG).

A entrega foi realizada por Luiz Alberto, Gerente da filial 
da Braspress de Uberaba, para Ivone Aparecida Vieira da 
Silva, Diretora Executiva do Lar da Caridade, e Irenilde Dias 
Guimarães, Assistente Social, no dia 10 de novembro passado.

Já no dia 16 de dezembro, 70 cestas básicas e 
55 sacolinhas de natal, entre outros itens foram 
transportados pela Organização e entregues no Lar da 
Caridade para Ivone Aparecida.

A Braspress doou e transportou 50 cestas básicas para 
a Associação de Moradores do Parque Juriti, localizada 
nas proximidades da filial do Rio de Janeiro (RJ), no dia 
18 de dezembro passado.

Patricia Brandão, Gerente da filial da Organização do 
Rio de Janeiro; Tânia Regina Porto de Moura, Supervisora 
Administrativo-Financeira; Fábio Silva Rodrigues, 
Ajudante; e Jaime Laurindo, Motorista, representaram 
a Braspress ao entregar as cestas para Enilda Ribeiro 
Waynd, Coordenadora da Associação, e Carmen Lúcia de 
Menezes Silva, Voluntária da entidade.

A Braspress transportou solidariamente 15 pares de 
sapatos de Tibagi (PR) para a Congregação das Irmãzinhas 
dos Anciãos Desamparados Lar São Rafael, localizada em 
Presidente Prudente (PR), no dia 18 de novembro passado.

Rodrigo Costa, Gerente da filial da Braspress, entregou 
o material nas mãos da Presidente da Instituição, Madre 
Blanca Emma Cortes Cortes, e a Advogada Doutora 
Adriana A. A. Martins de Freitas.

Os calçados foram destinados aos funcionários que 
estão realizando obras na ala masculina do Lar, pois os 28 
quartos, destinados ao atendimento de até 60 idosos, têm 
instalações antigas e de difícil acesso para pessoas com 
deficiência física.

A Congregação das Irmãzinhas dos Anciãos 
Desamparados, que desde 1873 atua com idosos ao redor 

do mundo, está presente em Presidente Prudente desde 
15 de dezembro de 1963.

Transportando solidariedade para a 
Congregação das Irmãzinhas

Da direita para à esquerda: Adriana A. A. 
M. de Freitas, Madre Blanca Emma Cortes 

Cortes, e Rodrigo Costa

Luiz Alberto, Irenilde Dias 
Guimarães, e Ivone Aparecida

Da esquerda para à direita: Tânia R. P. de Moura, 
Enilda R. Waynd, Carmen L. de M. Silva, Patricia 
J. Brandão, Fábio S. Rodrigues, e Jaime Laurindo
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Em Maringá (PR) o Lar Preservação 
da vida foi agraciado

Braspress & Tip Top juntas

A Tip Top, que lançou a campanha “Compartilhe 
Amor – Abra as Gavetas e o Coração”, contou com 
a Braspress para ajudar a transportar os itens 
recolhidos para 65 entidades sociais no Brasil inteiro.

As mais de 100 lojas da Tip Top arrecadaram 3 
mil peças para instituições de caridade escolhidas 
pelas franquias. A empresa contribuiu com mais 
3 mil peças novas

“É de suma importância o envolvimento da 
Braspress em ações de solidariedade como esta, feita 
em parceria com a Tip Top. Ajudamos a transportar 
felicidade a inúmeras entidades”, declarou Urubatan 
Helou, Diretor Presidente da Braspress.

“O objetivo foi o de despertar a solidariedade e 
estimular a doação de roupas infantis aos pequenos 
que necessitam. Queremos engajar todos em uma 
grande corrente do bem. O importante é que as 
pessoas tenham consciência e motivação para 
ajudar o próximo, com prazer”, relatou Daniela 
Boll, Gerente de Marketing da Tip Top.

Cento e dois volumes foram coletados pela 
Braspress em Campo Grande (MS) e transportados 
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Antonio Eduardo S. Nunes, Gerente da  
Filial de Araraquara (SP) com as crianças 
da Associação Sal da Terra

Da esquerda para à direita: Fabio Silva, representante da Associação 
Vox Dei; Marilúcia C. Dantas, Motorista da filial de São José do Rio 
Preto da Braspress; e Maraísa Borges, da Associação Vox Dei
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durante o mês de dezembro passado para as 
seguintes entidades: Sociedade Creche Ação 
Solidária, Associação Sal da Terra, Lar Caminho 
de Nazaré, APAE (Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais) de Bauru (SP), Centro de Apoio à 
Criança e ao Adolescente de Marília (SP), Casa da 
Acolhida Filhos Prediletos, Grupo Espírita Irmão 
Francisco de Assis, Associação Assistencial Lar 
Betânia, Lar São José, Caritas Nossa Senhora 
da Escada, Instituto do Câncer Infantil do 
Agreste, Hospital Santa Casa de Misericórdia 
de Cuiabá (MT), Associação Beneficente ABID, 
Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida, Lar 
Dona Vera, Casa do Bom Menino, Associação 
dos Missionários da Solidariedade, Assistência 
à Promoção Social Exército da Salvação, União 
dos Moradores da Favela do Jardim Colombo, 
Núcleo Beneficente Joana D’Arc, Fundo Social 
de Solidariedade de Mogi das Cruzes (SP), 

Creche Fraternidade Menino Jesus, Instituto 
Anglicano, União dos Moradores da Favela do 
Jardim Colombo, Associação Beneficente Sérgio 
David Nasser, Centro de Apoio à Criança Carente 
com Câncer, Creche Fraternidade Menino Jesus, 
Hospital das Clínicas, Amparo Maternal, AIB Beit 
Chabad do Brasil, Instituto de Apoio à Criança e 
ao Adolescente com Doenças Renais, Associação 
Feminina dos Estados Sociais e Universitários, 
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O Lar São José recebeu a doação transportada 
pela filial de Brasília (DF)

Da esquerda para à direita: Valéria V. Braga, do Núcleo 
Joana D’Arc; Rosangela B. Ribeiro, Edilson de O. S. Junior, e 
Patricia S. de Lima, do Núcleo Joana D’Arc, em Guarulhos (SP)

Em Piracicaba (SP), a Casa do Bom 
Menino recebeu a doação

A Associação Beneficente ABID foi 
agraciada pela Tip Top

Da direita para à esquerda: Edilene Freire, Gerente 
Regional da Braspress; Samara Santos, Administradora 
da Casa de Apoio e Assistência ao Portador de HIV de 
Salvador (BA); e Raimunda Alves, Motorista da Braspress
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Centro Comunitário Ludovico Pavoni, Instituto 
Tadeu José de Moraes, Creche e Educandário 
Espírita Casa do Caminho, Instituto Beneficente 
Peron, Instituto Vem Cuidar, Lar Anália Franco 
de Londrina (PR), Lar Batista Jannel Doyle, 
Apala, Lar Preservação da Vida, Associação dos 
Amigos das Crianças com Câncer de Mato Grosso 
do Sul, Mitra Diocesana de Dourados (MS) – 
Paróquia São José Operário, Associação Amigos 
do Coração da Criança, Instituto Nossa Senhora 
de Lourdes, Centro de Recuperação Evangélico 
Livres para Servir, Sociedade Beneficente 
Espírita Bezerra de Menezes, Lar Santa Filomena, 
Abrigo Lar do Bebê, Cantinho do Céu Hospital 
de Retaguarda, Associação Lar do Nenen, Lar de 
Maria Dolores, Instituto de Apoio e Assistência 
Social Casa do Papai Noel, Casa de Oração Ponto 
de Luz, Associação Vox Dei, Sociedade Eunice 
Weaver do Maranhão, Grupo Espírita Deus 
Cristo e Caridade, Grupo de Apoio à Criança com 
Câncer, Casa de Apoio e Assistência ao Portador 
do Vírus HIV, Lar de Acolhimento de Meninos e 
Meninas, Instituto Livre Ser, Centro Comunitário 
Materno-Infantil São José Operário, Missão 
Criança e Instituto Coração da Criança.

Uma das entregas foi realizada por Gilberto 
Marassi, Gerente da Filial de Piracicaba (SP), 
para Lana Costa, representante da Casa do Bom 
Menino, no dia 5 de dezembro.

“A Casa do Bom Menino está imensamente 
grata à empresa Tip Top, que doou camisetas 
diversas, e à Braspress, que realizou a entrega 
e, dessa forma, contribuiu com o sucesso deste 
importante trabalho social e, através desse ato 
solidário, colaborou com o desenvolvimento de 
nossas crianças e adolescentes”, declarou Lana Costa.
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 Hugo Lima, Gerente da filial de Santos, 
e Débora C. V. Lopes

Da esquerda para à direita: Cleuza V. S. Beraldo, 
Salte R. M. Afonso, e César A. Tidei, em Bauru (SP)

Neurivan Trindade, Gerente Regional da 
Braspress, à esquerda, e Grefferson Lopes 
Seidenfuss, Encarregado da Tip Top, à direita

O Instituto Coração da Criança foi 
agraciado em Vitória (ES)

Da direita para à esquerda: Eli T. Cabral, 
Patricia Brandão, Sandra Santos, e 
Rondineli de Freitas, no Rio de Janeiro (RJ)
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

Em Maringá (PR), o Lar Preservação da Vida, que 
abriga gestantes em situação de risco e vulnerabilidade 
social, recebeu o transporte da Braspress no dia 
6 de dezembro. Na ocasião, Valdeir de Souza Bis, 
Encarregado Operacional, entregou o volume para 
Helena Carmen Bressau, Presidente da entidade, e 
Maria de Fátima, Coordenadora do Projeto.

Também no dia 6 de dezembro, o Lar de 
Acolhimento de Meninos e Meninas foi agraciado 
com a doação, entregue por Hugo Lima, Gerente da 
filial da Braspress de Santos (SP). Na ocasião, Debora 
Cristina Vas Lopes representou o Lar.

A APAE (Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais) de Bauru (SP) foi contemplada e 
recebeu de Cesar Augusto Tidei, Gerente Regional de 
Bauru, o volume da Tip Top, no dia 8 de dezembro.

Isabela Miranda, Pedagoga do Lar de São José em 
Brasília (DF), representou a entidade ao receber das 
mãos da Gerente Operacional da Braspress, Rosenice 
Barreto, a doação da Tip Top, também no dia 8 de 
dezembro. 

Já em Petrolina (PE), o Gerente Jedias Jordão 
realizou o transporte solidário para o Centro de 
Recuperação Evangélico Livres, tendo sido recepcionado 
pela Coordenadora Francineide Alves do Maral. 

No dia 12 de dezembro, Maria Aparecida Correia, 
representante do Lar de Maria Dolores, recebeu a 
doação das mãos de Patricia Brandão, Gerente da filial 
da Braspress do Rio de Janeiro (RJ).

Outra entrega solidária foi para o Lar Caminho 
de Nazaré, localizado em Araçatuba (SP). Na 
oportunidade, Thiago Tidei, Gerente da Braspress, 
entregou o volume para Tarcisio Villar, Secretário 
Administrativo do Lar.
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Já em Belo Horizonte, foi o Grupo Espírita Irmão 
Francisco de Assis a ser agraciado.

Da esquerda para à direita: Thiago Tidei, Tarcisio 
Villar, e Juracy da Silva Squeruque , em Araçatuba (SP)

Eduardo R. Dias, Conferente da Braspress entregou 
a doação para Elisamar A. de Freitas, Representante 
do Instituto Beneficente Peron em Juiz de Fora (MG)
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SÉRIE “PARCERIAS”

e aprova a parceria: “A parceria com a STEMAC nos 
últimos 20 anos, nos trouxe segurança para enfrentar 
a grande incerteza em depender da principal matriz 
energética do país.

Mas a relação com o fornecedor vai além, pois 
nos dá a tranquilidade de que o negócio não sofrerá 
com interrupções de fornecimento de energia, bem 
como mantém uma confortável estrutura com SLA’S 
alinhadas com as nossas necessidades”.

De acordo com o presidente da STEMAC, a empresa 
– líder nacional na fabricação e comercialização de 
geradores – projeta e executa soluções em energia 
oferecendo a maior estrutura de atendimento através 
de 52 operações distribuídas em 24 estados do País, 
com estrutura própria de atendimento técnico/
comercial, incluindo peças e serviços.

“Com o Plano de Expansão STEMAC traçado em 
2010 e a implantação da nova fábrica em Itumbiara 
(GO), no dia 9 de setembro de 2013 a empresa deu 

STEMAC, parceira
da Braspress

A o prosseguirmos com a série “Parcerias”, 
entrevistamos Jorge Luiz Buneder, 
presidente da STEMAC, fundada em 1951. 

Ele destacou o importante relacionamento com a 
Braspress, que já dura 20 anos.

“Nós enxergamos a parceria entre a STEMAC 
e a Braspress como muito favorável para as duas 
companhias e de um sucesso ímpar na solução das 
necessidades de energia da Organização.

Hoje, oferecemos nossos grupos geradores, 
pós-venda, serviço de manutenção preventiva e 
também pronto atendimento, no caso de eventuais 
problemas técnicos. Em Guarulhos (SP), dispomos 
de uma equipe completa para atender às demandas 
da Braspress, assim como nas demais operações 
distribuídas pelo País dedicadas ao atendimento da 
Organização, segundo relatou Jorge Luiz Buneder.

Giuseppe Coimbra, Diretor Administrativo-
Financeiro da Braspress, concordou com a afirmação 

A Matriz da STEMAC está 
localizada em Porto Alegre (RS)
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início à operação fabril com a montagem do primeiro 
grupo gerador na nova planta. Assim, foi dado mais 
um importante passo na história da STEMAC e de 2 
mil colaboradores que fazem parte do nosso quadro 
e ajudaram a construir esse momento.

O projeto é ecologicamente sustentável, atuando de 
forma incisiva na área ambiental e social. Tem como 

A última novidade da STEMAC é a Linha 
Global Line, projeto que oferece grupos geradores 
desenvolvidos para atender às diferentes realidades 
logísticas dos seus clientes.

“A proposta surgiu das necessidades de 
otimização de espaço físico, resultando em uma 
linha de equipamentos arrojados e de dimensões 
reduzidas. Ao mesmo tempo, a empresa promove 
sua entrada em novos nichos de mercado através 
do grupo gerador Minigen, equipamento projetado 
para atender às diferentes necessidades em soluções 
energéticas para casos de emergência, dedicados 
a pequenos empreendimentos e residências, 
garantindo até cinco horas de autonomia em caso de 

característica de sustentabilidade o uso de iluminação 
e ventilação naturais, conforto térmico e estrutura 
industrial metálica”, relatou o presidente da STEMAC.

A Matriz da empresa, localizada em Porto Alegre 
(RS), funciona como sede administrativa, tributária 
e de gestão centralizada das áreas Comercial, 
Financeira, Administrativa, P&D e Serviços.

falha de fornecimento da concessionária”, declarou 
o presidente da STEMAC.

As iniciativas demonstram a visão inovadora da 
empresa e sua capacidade de antecipar-se às novas 
tendências e necessidades do mercado – atributos 
que a fazem estar sempre um passo à frente.

“Aproveito para elogiar e parabenizar o Sr. 
Urubatan Helou pelo sucesso da companhia e pela 
imagem de confiabilidade que a Braspress tem no 
mercado já consolidado.

Temos orgulho desta parceria e de nossa atuação 
através dos nossos grupos geradores, que garantem 
a logística tecnológica para dar suporte às operações 
da Organização”, acrescentou Jorge Luiz Buneder.
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Inovação

Jorge Luiz Buneder, 
presidente da STEMAC
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STEMAC no mercado
Com mais de 100 mil geradores comercializados, 

a STEMAC está em cerca de 5 mil empresas que 
utilizam seus grupos geradores em horários de ponta. 
Sua DSP (Divisão de Serviços e Peças) é reconhecida 
como a melhor estrutura de atendimento do Brasil, 
mantendo mais de 3.500 grupos geradores com 
contrato de manutenção preventiva.

A linha de produtos da empresa abrange desde 
pequenos geradores de 25 kVA até grupos geradores 
de 3.438 kVA, atendendo a diversos segmentos: 
hipermercados, hospitais, shoppings, empresas, 
indústrias e residências.

Diversas cidades brasileiras, principalmente na 
região amazônica, contam hoje com energia elétrica 
graças aos equipamentos da STEMAC, por causa da 
distância de qualquer rede pública de suprimento, o 
que acontece no norte do Amazonas e em Roraima, 
por exemplo.

O mercado exige constantemente das empresas 
uma nova mentalidade, mas isso não é novo para 
a STEMAC, que só evolui desde sua fundação, em 
1951, até os dias de hoje. O resultado de todas 
essas ações não poderia ser outro: a fabricante de 
grupos para gerar energia a partir do diesel e gás 

detém 60% de participação do mercado doméstico e 
também vem abrindo espaço no exterior.

Garantir o suprimento de energia elétrica 
quando há interrupção no fornecimento mantido 
pelas concessionárias é a aplicação mais comum dos 
grupos geradores. Disponível em tempo integral, 
o equipamento monitora a rede elétrica através de 
seu painel de controle. Em caso de faltar energia 
ou de os parâmetros saírem dos níveis aceitáveis, 
o equipamento começa a operar em questão de 
segundos e garante o funcionamento do sistema 
através de geração própria, até serem restabelecidas 
as condições normais de abastecimento.

“Quem não dispõe hoje de energia de backup 
corre o risco de ver paralisadas desde tarefas 
rotineiras até estruturas complexas, como a linha 
de produção de uma fábrica ou os equipamentos de 
uma unidade médica.

Necessidades de reduzir impactos indiretos 
sofridos com as interrupções ou má qualidade da 
energia recebida também são algumas das vantagens 
percebidas, que impulsionam os usuários pela 
busca de um serviço ininterrupto e cada vez mais 
eficiente”, finalizou Jorge Luiz Buneder.

A STEMAC possui mais de 100 
mil geradores comercializados
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HISTÓRIAS QUE A ROMILDA NOS CONTOU

embora – isso já por volta das 22h00.
E lá fui eu, seguindo para minha residência, 

que estava a 20 km dali.
Entrei pela Rodovia Fernão Dias para acessar o 

Centro de Guarulhos. 
Repentinamente, tudo parou e começou a 

chover forte. Não havia como sair do lugar. A água 
já estava acima da metade dos pneus. O carro 
morreu e, por ser automático, não pegou mais. 

Um carreteiro que estava ao lado gritou para 
que eu saísse do carro. Informei que era deficiente 
e não havia como. 

Ele desceu de imediato do seu carro e veio 
ajudar. Nisso pararam três motoqueiros, um deles 

O Dilúvio
Romilda Nunes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A pesar de estarmos sempre instalados 
em excelentes pontos e de localização 
estratégica, os alagamentos por chuva 

sempre nos vitimaram. As águas sempre fizeram 
estrago nos locais onde estivemos.

Ora os funcionários não conseguiam sair, ora 
não conseguiam entrar na empresa. Era água 
para todo lado. Filas gigantescas de caminhões 
parados, aguardando o escoamento do dilúvio, 
para carregar ou descarregar. E, muitas vezes, 
também o material do armazém era atingido.

Lembro que um dia meu carro saiu da 
plataforma da Braspress  em uma carreta, sendo 
colocado em local seguro para que eu pudesse ir 

Romilda Nunes foi Gerente 
da Coleta da Braspress
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me pegou no colo e me levou até a portaria de um 
prédio, local bem mais seguro.

Todos voltaram para o meu carro e foram 
empurrando do jeito que lhes foi possível. 
Meu veículo ficou também em local protegido e 
próximo de mim. Celular nem pensar; fora de área 
o tempo todo.

A chuva foi diminuindo. O carreteiro, vendo 
que tudo estava sob controle, foi embora, e os 
motoqueiros ficaram. O trânsito começou a andar, 
graças a Deus.

Um deles entrou em meu carro novamente e 

deu partida. Pegou na primeira. Foi uma alegria.
Tiraram o excesso de água do assoalho, 

puseram um papelão no banco do motorista, 
me pegaram no colo e me acomodaram em meu 
carro.

Agradeci a todos por quase meia hora e lá 
fui eu, toda pimpona para casa, aonde cheguei 
muito bem.

Nunca vou esquecer daqueles verdadeiros anjos 
da estrada, que, além de me ajudarem, ficaram ao 
meu lado o tempo todo, até tudo se resolver.

Verdadeiros anjos da estrada.

Lays, nossa primeira-dama

Por vezes, essa imagem vem à minha mente 
como se estivéssemos vivendo hoje aquelas cenas.

Lays sempre foi muito bonita, com cabelos 
semipresos que davam leveza ao seu rosto.

Aqueles olhos claros sempre me transmitiram 
serenidade.

Suas roupas eram delicadas e suaves, mas que 
nela faziam toda a diferença, por possuir porte de 
modelo.

E já era mãe daqueles dois frenéticos garotos, 
sempre curiosos e animados, que chegavam 
tentando descobrir e entender tudo naquele 
pequeno escritório.

Ela, como mãe zelosa e prudente, ficava por 
pouco tempo, nunca permitindo que seus dois 
pimpolhos perturbassem a ordem do nosso 
expediente.

Assim que resolvia o assunto que a trouxera, 
retirava-se rapidamente.

Levava consigo os garotos saltitantes, irrequietos. 
Descia aquela escada do escritório da Rua São 

Quirino, 50 como se fosse a primeira-dama. Era na 
verdade a nossa Lady Di, nossa Michelle Obama. 
Espontânea e linda.

Hoje são 40 anos de união, cumplicidade e 
respeito. Formam um casal vigoroso e saudável.

Ela soube, sempre muito discreta, tutelar, 
desviar dos perigos e conduzir essa família até onde 
conhecemos. Nunca baixou a guarda da cautela e 
sua diligência.

Lays faz parte desse seleto grupo de mulheres 
que estão à frente da educação, dos negócios, da 
família e das grandes decisões. São despojadas, 
atentas, mas discretas. Não se deixam revelar.

Romilda Nunes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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De baixo para cima: Tayguara Helou, 
Lays Helou, Urubatan Helou, e Urubatan 
Helou Junior
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O aquário

Nessa época, estávamos na Rua Sublimação, 
33. Era mais um dia trabalho comum que se iniciava.

O Departamento de Coleta era composto de 
quatro assistentes e eu. Todas emitíamos pedidos.

Nesse dia, uma delas, a nossa querida Regiane, 
atendera o destinatário, que solicitara a coleta de 
um aquário de vidro e todos os acessórios: filtro, 
iluminação, enfeites decorativos e outros itens.

Mediante uma carta de isenção, pois vidro não 
fazia parte do nosso segmento, autorizei a retirada.

Regiane confirmou todos os dados – inclusive 
material e documentação – e liberou a retirada.

Muito bem… À noite, quando a equipe de coleta 
chegou com o aquário, fui chamada por nosso 
querido Cléo para dar uma olhada.

Gente, que coisa linda! O aquário estava 
montado, com todos os seus adornos, e repleto de 
PEIXINHOS......VIVOS!!!

Minha nossa! E agora? O remetente havia 
encerrado o expediente, e o destinatário, também!

Cléo providenciou, de imediato, alguém que 
encontrasse uma casa de rações e trouxesse 
alimento para aqueles peixinhos – lindos, 
coloridos, inquietos, agitados mesmo.

Encontraram a ração, e os peixinhos foram sendo 
alimentados, primeiro por todos nós. Era a atração 
daquela noite! Depois, a incumbência foi passada ao 
nosso segurança, até o dia seguinte.

Cheguei bem cedo à nossa empresa e fui logo saber 
sobre nossos ilustres hóspedes. Estavam todos lá.

Entrei em contato com o destinatário e 
apresentei a situação. Daquela forma, não teríamos 
como atendê-lo. Fui de pronto compreendida.

Devolvemos o aquário ao remetente.
E nosso dia retomou à rotina, aguardando 

qualquer outra novidade.

Romilda, em 2015, no 
setor da Coleta

Romilda Nunes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Saudade dos velhos amigos

Em um dia ensolarado, estava ali, sendo 
apresentada a todos nós, a nova secretária da 
Diretoria, Maria Madalena, uma morena de 
cabelos longos e encaracolados, olhos castanhos 
e expressivos, corpo escultural, um sorriso 
sedutor… Lindíssima!

Com o passar do tempo percebia-se que, 
além de possuir uma beleza rara, era também 
competente. Conhecedora de todos os trâmites 
administrativos, rápida na solução de assuntos, 
altamente organizada, educada ao extremo. Tinha 
uma voz maravilhosa, vestia-se com discrição. Era 
perfeita.

Tornamo-nos amigas. Na empresa ajudávamo-
nos sempre; era um trabalho de cooperação mútua.

Nessa época conheci seu irmão, o Adalto, dono 
de uma alegria, um sorriso encantador, muito 
atraente e gracioso, além de inteligente. Fez parte 
de nossa equipe por muitos anos, trabalhando de 
maneira séria.

Começamos, então, a nos reunir fora da 
empresa. Saíamos para bares com música ao vivo, 
shows maravilhosos, tais como da cantora Marina,  
Ney Matogrosso, RPM e tantos outros. Era uma 
explosão de alegria. Detalhe: a maioria desses 
eventos era durante a semana, por ser mais barato 
e menos tumultuado.

Víamos os shows, íamos a bares, 
aniversários… Chegávamos em casa por volta das 
5h00 da manhã, tomávamos um banho e pronto! 
Estávamos completos para mais um dia de trabalho.

O dia seguia lotado de comentários sobre a 
noite anterior. Risos e muita alegria.

Quando nosso Presidente chegava, rapidamente 
eu a avisava. Tinha que estar tudo na mais perfeita 
ordem. Urubatan sempre foi muito exigente, em 
todos os sentidos.

Alguns anos se passaram e fomos 
casando. Primeiro eu, depois o Adalto e por último 
ela, nossa querida Madalena.

Vocês são um tesouro em minha vida e meu 
amor por vocês irá encontrá-los sempre, como 
uma pérola, mesmo que esteja nas profundezas de 
uma conchinha do mar.

Romilda fez parte da 
Braspress por 39 anos

Romilda Nunes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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uis Fábio, Gerente de Operações da filial da 
Braspress do Rio de Janeiro (RJ), e Fábio 
Ramos, Supervisor de Automação receberam 

os alunos do curso Técnico em Logística do SENAC 
Evolução para uma visita técnica nas instalações da 
Organização, no dia 19 de outubro passado.

Leila Pau Ferro Barcellos, Eszivela Beatriz Vieira 
da Conceição, Caroline Lopes do Carmo, Alex Oliveira 
de Menezes, Geyce Mara Almeida, Marlon dos Santos 
de Souza, Stefany da Silva Ferreira, Jéssica Ramos 
Cabral, Thaís da Silva Faria, Thiele Silva de Arruda, 
Kelly Ferreira Marinho, Washington Tiago de Farias 
Silva, Geovane Paz dos Santos, Rayan Gonçalves Santos, 
Henrique Cesar V. Carvalho e Beatriz Cristina N. Alves, 
acompanhados pelo professor Luiz Fernando Santos de 
Menezes, tiveram a oportunidade de conhecer melhor a 
infraestrutura e os serviços da Organização.

Já no dia 12 de janeiro passado, o Gerente de 
Operações e o Supervisor de Automação da filial Rio 
de Janeiro apresentaram a Organização ao professor 
Rodrigo Oliveira de Souza e aos alunos Andriele Flávio 
dos Santos, Eulália Juliana Herringer Azevedo Cruz, 
Silmara Moura Dias, Daniele Martins Avila, Lucas Lima 
Bogea Nogueira, Thayane Santos de Assis, Elaine Santos 
Figueiredo, Fernanda Souza da Silva, Maria Vitória 

Alunos de Logística visitam filial do Rio de Janeiro (RJ)

Braspress continua colaborando com o meio ambiente

Urubatan Helou Junior, Diretor de Frota da 
Braspress, recebeu a visita de Giulio César Claro, 
Diretor da NSA Pneutec, na antiga Matriz da 
Organização, localizada na Vila Guilherme, na zona 
norte de São Paulo, no dia 8 de novembro passado.

Na oportunidade, o Diretor da NSA entregou o 
Selo Verde ao Diretor de Frota, devido à economia 
de 451.269 litros de petróleo realizada pela 
Braspress nos últimos anos, deixando de produzir 
6.024 toneladas de CO2 (principal gás responsável 
pelo aquecimento global). A redução foi possível 
graças à reforma de 7.005 pneus.

O Brasil foi o primeiro país a aderir ao Selo 
Verde, em 2011. Devido à reforma de pneus para 
a fabricação de novos, são economizados 600 
milhões de litros de petróleo por ano no País, 
evitando a emissão de 1,5 milhão de toneladas 
métricas de CO2.

Pinheiro de Souza, João Carlos da Silva de Oliveira, 
Marta Maria Pereira, Erinaldo dos Santos Pereira, 
Alessandra Santos da Silva, Allane dos Santos Jardim, 
Lilian Junqueira Tosta e Pablo Gomes Rodriguez  do 
SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) 
Duque de Caxias (RJ).

L
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Urubatan Helou Junior, à esquerda, 
e Giulio César Claro, à direita

As visitas aconteceram entre os 
dias 19 de outubro e 12 de janeiro
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Grupos Geradores Diesel
de 28 a 3438 kVA

Grupos Geradores Silenciados
de 28 a 3438 kVA

A ENERGIA QUE VOCÊ PRECISA

COM O ATENDIMENTO
QUE VOCÊ MERECE

A ENERGIA QUE VOCÊ PRECISA

COM O ATENDIMENTO
QUE VOCÊ MERECE

A STEMAC oferece soluções em energia para pequenos, médios e grandes projetos.
São 52 operações distribuídas em 24 estados do país, com estrutura própria de atendimento
técnico, equipe de engenheiros, vendedores especializados e peças de reposição. 

FAÇA COMO AS GRANDES EMPRESAS, CONFIE EM QUEM É LÍDER.
Consulte a STEMAC mais próxima de você! 

www.stemac.comDisque Soluções em Energia

0800 723 38 00



Filial de Cachoeiro do Itapemirim (ES)
recebe alunos de Logística

Gomes, Nagela da Silva Ferreira, Thainara Morais 
de Souza, Júlio Cesar Andrade da Silveira, Marcus 
Vinícios Rangel Bravim, Nathalia Abreu Mageske, 
Poliana Fiorese de Melo, Ruan Crevelário de 
Oliveira, Antônio Marcos da Conceição Junior, 
Darlan Sant Anna Pontes Brum, Gustavo de Oliveira 
Cantalejo, Gustavo Feu Xavier, Janaína Inácio da 
Rocha Diniz, Lucas Pires Machado Caxias, Matheus 
Lucas Andrade, Clarisse Nery Marvila, João Pedro 
P. Brandão e Luana Reis de Lima.

Um grupo de alunos do curso de Logística 
Empresarial do Instituto Avanza Educação 
Profissional visitou a filial da Braspress em Cachoeiro 
do Itapemirim (ES), no dia 20 de setembro passado.

Na oportunidade, a Gerente Ligiany Neves 
apresentou as dependências da Organização aos 
alunos. São eles: Edimilson Dario Rocha Junior, 
Fabrícia Ladeira Adriano, Joice de Oliveira Santos, 
Júlia de Oliveira Argemiro, Júlia Santana Moura, 
Marcelo Henrique Nascimento, Mayara Miranda 

O grupo visitou a filial no dia 20 
de setembro passado

Alunos do Centro de Ensino Grau Técnico
visitam filial de Campina Grande (PB)

Acompanhados pelo professor Bruno Cicciu, 
os alunos do curso de Logística do Centro de 
Ensino Grau Técnico visitaram as instalações da 
fil ial  da Braspress de Campina Grande (PB), no 
dia 30 de novembro passado.

O grupo foi formado pelos seguintes alunos: 
Adenildo Rodrigues, Avanísio Ferreira,  Anderson 
de Souza, Victor Silva, Joalisson Vinícius, Júlio 
de Souza Araújo, Juzenio de Souza, Marcelo 
Queiroz, Jeferson Valmir,  Maria da Conceição, 
Flávio Soares, Wagner Lira, Daniel dos Santos, 
João Guilherme Lima, Diego Martins, Márcio 
Kennedy, Joel Kennedy e Lieverton Menezes.

Os alunos tiveram a oportunidade de 
conhecer a filial de Campina Grande (PB)
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Grupo de alunos visita filial de Maceió (AL)

Bárbara Arruda Duarte, Carlos Eduardo Santos, Carlos 
Eduardo Silva de Araújo, Darlany da Silva Nunes, Davi 
Fernando Ambrosio Porto, Edlany da Conceição Dantas, 
Hemily de Oliveira Cavalcante Silva, João Vitor Damasceno 
Rebelo Santos, José Matheus Rocha da Silva, Keila Missue 
Shimizu Cabral, Lara Beatriz da Fonseca Cardoso, Lara 
Beatriz Marques Batista dos Santos, Larianne Maria da 
Silva Santos, Livia Maria da Silva Santos, Luciana Arruda 
Duarte, Lucas Emanuel do Nascimento Oliveira, Lucas 
Miguel da Silva Ferreira, Marcos Vinicius dos Santos Silva, 
Maria Eduarda Araújo de Oliveira, Maria Eduarda Mara 
Oliveira, Maria Gisele Borges dos Santos, Marya Luysa 
Rodrigues Marques de Santa Rosa, Mauro Wemerson 

Pimentel Santos, Ravanna Ewelyn da Silva Pinheiro, 
Tayane Tassia da Conceição, Tomas do Nascimento 
Oliveira, Virna Pereira Cantarelli Correia da Silva, Vivian 
Maria da Silva Nascimento, Yago Roberto Buarque Costa, 
Telma de Brito Zacarias e José Francisco visitaram a filial 
de Maceió (AL) da Braspress, no dia 19 de outubro passado.

Os alunos, do segundo ano do curso de Administração 
da Unidade Integrada Carlos Guido Ferrario Lobo, 
do SESI (Serviço Social da Indústria/SENAI (Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial) – Educação 
Básica e EBEP (Educação Profissional) foram recebidos 
pelo Gerente Júdiko Lima e tiveram a oportunidade de 
conhecer as instalações da Organização.

NEWSPRESS
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Os alunos de Administração conheceram 
as instalações da filial de Maceió (AL)

Filial de Patos de Minas (MG)
recebe o SEST SENAT

A filial da Braspress de Patos de Minas (MG) 
recebeu a visita do Doutor Paulo César Libânio da 
Rocha, Dentista do SEST SENAT (Serviço Social 
do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Transporte), com a finalidade de esclarecer 
dúvidas dos colaboradores e fazer a prevenção de 
doenças bucais.

Os funcionários Allan Martins da Mota, Bruno 
Maykson Evangelista Soares, Carolina Onizia Borges de 
Araújo, Gabriel Tavares de Sousa, Ivair Eloi Ferreira, 
Matheus Gonçalves Nascentes, Otávio Augusto Silva 
Porto e Sônia Gomes Garcia Silva participaram do 
atendimento, no dia 20 de outubro passado.

Os colaboradores da filial de Patos de 
Minas participaram do atendimento
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SEST SENAT presta atendimento na filial de Salvador (BA)

Os colaboradores Raimunda Alves da Silva dos Santos, 
Rogério Vieira Ribeiro, Tarcísio das Virgens dos Santos, 
Alexandro Souza Santos, Raimundo Nonato da Silva, 
Rubem Sampaio Freire de Carvalho Neto, Edson Sales 
Barbosa, Luciana Miranda Santos Souza, Jorge de Almeida 
Silva, Siliane da Silva Farias, Elaine Jesus dos Santos, 
Aline Pires Costa, Edilson Ribeiro da Cruz, Viviane Gomes 
Lima, Adson Menezes dos Santos, Geani Bispo dos Santos, 
William Cerqueira de Jesus, Edivelton Reis Santos, Danilo 
dos Santos Neves, Joana Sales Guerreiro, Elisson Andrade 
dos Santos, Valdelice da Silva Louvores Alves, Adriele 
Miranda Cerqueira, Franciane Fonseca de Santana, Eliane 
dos Santos, Marcos Antonio Santana Santos, Joana Silva 

de Souza Ribeiro, Jocilane Bonfim de Oliveira, Jamille 
Menezes de Souza, Graciele Novaes dos Santos, Júlio 
Sérgio de Santana, Thaís de Lima Oliveira Figueiredo, 
Fabiana Rita Gomes Ribeiro, Karoline Camargo Tessari 
Braga e Alberto Wagir Matos Choucate Filho, e Edilene 
Freire, Gerente Regional da Bahia e Sergipe, participaram 
de um evento realizado na filial de Salvador (BA) pelo 
SEST/SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Transporte).

Na oportunidade, os funcionários da Organização 
participaram de avaliação odontológica, nutricional, 
de nível de estresse e de pressão arterial, no dia 22 de 
setembro passado. 

Braspress recebe visita no Planeta Azul em Guarulhos (SP)

Giuseppe Coimbra, Diretor Administrativo-Financeiro 
da Braspress, recebeu a visita de Alberto Zucchi e do filho, 
Padre José Luiz Oliveira Zucchi, do Instituto do Bom 
Pastor, no dia 24 de outubro passado.

Na ocasião, os convidados tiveram a oportunidade 
de conhecer as novas instalações do Planeta Azul da 
Braspress, localizado em Guarulhos (SP), e de apresentar 
o Instituto do Bom Pastor ao Diretor Administrativo-
Financeiro da Organização.

Braspress recebe Prêmio Fornecedor Melhor Amigo

Luiz Carlos Lopes, Diretor de Operações da Braspress, 
representou a Organização no Encontro de Fornecedores 
da Klin Produtos Infantis Ltda, realizado em Birigui (SP) 
no dia 2 de dezembro passado.

Na ocasião, a Braspress recebeu o Prêmio Fornecedor 
Melhor Amigo, em reconhecimento à parceria entre a 
Organização e a Klin durante o ano.

César Tidei, Gerente Regional de Bauru; Thiago Tidei, 
Gerente da filial de Araçatuba (SP), e Cláudio Passareli, 

Gerente da filial de Três Lagoas (MS) também estiveram 
presentes no evento.

Os colaboradores da filial de Salvador 
(BA) participaram do atendimento

Da esquerda para à direita: Giuseppe Coimbra, 
Padre José Luiz de Oliveira, e Alberto Zucchi

Da esquerda para à direita: Carlos Alberto Mestriner, César 
Tidei, Luiz Carlos Lopes, Thiago Tidei, Cláudio Passarelli, Valdir 

Mestriner, Reinaldo Rodrigues Anhe, e Clodovel Monteiro Pereira
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Colaborador de Aracaju fica no pódio do SEST SENAT

Alunos do SENAC de Guarulhos visitam o Planeta Azul

Francisco Augusto Santo Dias, Assistente Operacional 
da filial da Braspress de Aracaju (SE), ficou em terceiro 
lugar na categoria de 10 quilômetros no Circuito SEST/
SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional 
de Aprendizagem do Transporte) de Caminhada 
e Corrida de Rua, com foco para o trabalhador do 
transporte, no dia 22 de outubro passado.

“Participei desse evento maravilhoso e tive a honra de 
ficar na terceira colocação na prova dos 10 quilômetros. 

A prática do esporte é essencial para quem está 
em busca de uma vida saudável, porque proporciona 
qualidade de vida e saúde. Além disso, aumenta a 

Acompanhados pela professora Lina M. A. Alexandre, 
os alunos de Logística do SENAC (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial) de Guarulhos (SP) visitaram 
as instalações do Planeta Azul da Braspress em 
Guarulhos (SP), no dia 4 de março passado.

O grupo foi recepcionado pelo Gerente Nacional 
de Operações da Organização, Ariovaldo Minhoto, e 
são eles: Viviany S. Batista, Dhayana C. dos S. Silva, 
Emerson J. de Almeida, Jean J. dos Santos, Jennifer 
E. de O. Machao, Lucas S. Dias, Marcela A. R. Maciel, 
Viviane da S. Veira.

produtividade no trabalho, e isso é muito importante 
para todos”, declarou Francisco Augusto.

Francisco Augusto Santo Dias no pódio em terceiro lugar

Antonio de Souza Maia, Raiane Fernandes Rodrigues, 
Renata Virgínia de Moraes, Saulo Henrique Moreira 
Ananias, Thais Helena de Faria, Thalles Martins Soares, 
Washington Luís Marques Cordeiro e Wilker Branquinho 
Cunha, acompanhados pelo professor Luciano Gimenes.

Os alunos da ETEC (Escola Técnica Estadual) Júlio 
Cardoso visitaram a filial da Braspress de Franca (SP) e 
foram recepcionados pelo Gerente Manoel Messias, no 
dia 10 de outubro passado.

O grupo, que teve a oportunidade de conhecer 
as dependências da filial e tirar suas dúvidas, era 
composto por: Aline Martins Silva, Andressa Maria do 
Amaral, Bruno Henrique da Silva, Daniela Gabriel da 
Silva, Eduarda Mariana Ramos, Gabrielly Nascimento 
Marques, Guilherme Veressimo Comparini, Helena Elisa 
Bolsoni de Oliveira, João Carlos Francisco Cipriano, José 
Nelson Cultri, Juliana Fernanda Oliveira Silva Ferreira, 
Karini Aparecida Rosa de Medeiros, Laine Silva Borges, 
Larissa Alves Moraes, Mateus Fortunato Gonçalves, 
Milena Ingrid de Souza, Naiara Torres Pinto, Rafael 

Filial de Franca (SP) recebe a visita técnica
de alunos da ETEC Júlio Cardoso

Os alunos da ETEC visitaram a 
filial de Franca (SP)

Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer as 
dependências do Planeta Azul em Guarulhos (SP)
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G iuseppe Lumare Júnior, Diretor Comercial 
da Braspress, representou a Braspress na 
29.ª edição do Prêmio Mérito Lojista, quando 

a Organização foi premiada na categoria Serviços – 
segmento Transportadora Nacional.

A solenidade, iniciativa da FCDL-RS (Federação das 
Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul), foi 
realizada no Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael, 
em Porto Alegre (RS), no dia 13 de dezembro passado.

“Estamos recebendo o Prêmio Mérito Lojista  pelo 
terceiro ano consecutivo. Isso mostra que nossos clientes 
estão reconhecendo os constantes esforços que temos 
realizado para aprimorar nossos serviços.

A Braspress está no Rio Grande do Sul desde 1985, 
e possuímos nove filiais espalhadas pelo Estado. A 
Organização investiu bastante na região, e temos tido 
bastante retorno, mesmo com a crise pela qual o País vem 
passando”, declarou Giuseppe Lumare Júnior.

Segundo o Diretor Comercial, obter esser reconhe-
cimento é motivo de grande comemoração para a 
Braspress.

“Vibramos com este importante reconhecimento, 
que nos dá cada vez mais a convicção de que a estratégia 
adotada pela Organização está colhendo os frutos.

 A essência da qualidade de serviços da Braspress traz 
este reconhecimento por parte dos maiores interessados: 
nossos clientes. Zelando sempre pela excelência, 
colocamos nossa empresa em posição de destaque junto 
ao exigente mercado gaúcho”, finalizou ele.

Com o objetivo de destacar fornecedores, imprensa 
e prestadores de serviço pelo desenvolvimento, 
qualidade e assistência técnica ao comércio varejista 
brasileiro, a votação foi realizada por pesquisa com os 
associados das Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDL) 
do Rio Grande do Sul. 

Pelo terceiro ano consecutivo, Braspress 
recebe Prêmio Mérito Lojista 

Giuseppe Lumare Júnior, Diretor Comercial da Braspress 
(à direita), e Arivaldo José Barbosa, Gerente Regional do 
Rio Grande do Sul (à esquerda)

Da esquerda para à direita: Davenir 
Darci Dreher, Giuseppe Lumare 
Júnior, e Vitor Augusto Koch

Foto: Leonardo Boufleur

Foto: Leonardo Boufleur
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Braspress recebe homenagem da ACI 
em Novo Hamburgo (RS)

“A Braspress teve 128,31 de pontuação, que é 
analisada mensalmente, levando em conta o nível do 
serviço prestado, o cumprimento dos agendamentos e a 
ocorrência de faltas/extravios e baixas online. 

Durante 2017 continuaremos focados em prestar ao 
cliente o melhor serviço, atendendo às suas necessidades 
e expectativas”, declarou Carla Gomes de Mendonça, 
Gerente Regional do Triângulo Mineiro. 

Realizado pela Integralog Transportes/Supporte 
Logística, cliente da Braspress, o Prêmio Top Trans 
premiou a Organização, durante evento no Hotel Bristol, 
em Guarulhos (SP), no dia 18 de janeiro passado.

Na ocasião, Sérgio Gonçalves Junior, Gerente 
Nacional de Vendas, representou a Braspress e recebeu 
o prêmio das mãos de Thaís Carmo, Coordenadora de 
Transportes da Supporte Logística.

Prêmio Top Trans é entregue à Braspress 

A Braspress, no dia 15 de dezembro passado, foi 
homenageada pela ACI (Associação Comercial, Industrial 
e de Serviços de Novo Hamburgo, Campo Bom e Estância 
Velha) pelos dez anos que a Organização completou como 
associada à entidade.

“É com grande satisfação que recebemos o troféu 
pela passagem de dez anos como associado a essa 
importante entidade.

Foram anos de luta para a Organização em Novo 
Hamburgo (RS) e de muitas vitórias.  Julgo com importância 
a nova estrutura da filial, fato que tem ligação direta com    
Urubatan Helou, nosso Diretor Presidente, que, além de 
ter um imenso e visionário espírito empreendedor, sempre 
nos apoia e orienta sobre as estratégias a serem executadas.

A Braspress agradece à ACI pela homenagem e pelo 
troféu recebido. Esperamos que venham muitos outros 
anos ainda pela frente”, finalizou Giuseppe Lumare 
Júnior, Diretor Comercial da Braspress.  

Visão área da filial da Braspress de 
Novo Hamburgo (RS)

No centro, Sérgio Gonçalves Junior, 
Gerente Nacional de Vendas da Braspress
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VIAGEM TÉCNICA

T ayguara Helou, Presidente do SETCESP 
(Sindicato das Empresas de Transportes de 
Carga de São Paulo e Região) e Diretor de 

Desenvolvimento e Novos Negócios da Braspress, 
participou de uma viagem técnica promovida pela 
entidade para os Estados Unidos, mais precisamente 
no Vale do Silício, ao lado dos empresários e executivos 
Adriano Depentor, Antonio Juliani, Guilherme Juliani,  
Armando Abe, Hélio Rosolen, Carina Prates Machado, 
Urubatan Helou Junior, Sérgio Casagrande, Altamir 
Filadelfi Cabral, Artur Cabral César, Cileneu Nunes, 
Antonio Luis Leite, João Henrique Leite, André Luiz 
Pereira David Costa, Anírio Oliveira Neto, Flávio Benatti, 
Matheus Benatti e Celso Rodrigues Salgueiro Filho, 
entre os dias 7 de outubro a 16 de outubro passado.

A primeira visita foi realizada na Silicon House, 
uma incubadora de start-ups dirigida por brasileiros. O 

projeto fica na cidade de Mountain View, na Califórnia, 
em uma região conhecida como Vale do Silício, a três 
quilômetros da sede do Google.

O grupo teve a oportunidade de conhecer a Intel, a 
maior fabricante de chips do mundo, e teve um panorama 
dos transportes sob o ponto de vista da própria empresa.

“Na Intel, a tecnologia que mais chamou a atenção 
foram as câmeras capazes de interpretar cores, 
distâncias, profundidades, presenças, ausências, etc. – 
capacidades essas antes exclusivas do olho humano.

Com essas câmeras inteligentes, a Intel investiu no 
mercado de logística e hoje oferece soluções para aferição 
de medidas e peso dos volumes, além da possibilidade 
de visualizar cinco faces do volume e definir se estão 
em cima ou embaixo de outros volumes, no caso de 
vários volumes estrechados, por exemplo”, contou 
Tayguara Helou.

Empresários e Executivos
vão ao Vale do Silício

A comitiva teve a oportunidade 
de conhecer a Nokia

Foto: Arquivo SETCESP

Foto: Arquivo SETCESP Foto: Arquivo SETCESP

O grupo visitou a Intel 
durante a viagem

A primeira visita foi na 
Silicon House
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Google

quântica e sistemas de inteligência artificial.
O grupo também conheceu óculos inteligentes que 

projetam uma lista de tarefas na tela do operador do 
armazém, com o objetivo de localizar um colaborador 
dentro do terminal, transmitir essa lista de tarefas e 
acompanhá-lo, observando o que ele está vendo.

Na Oracle, o grupo teve a oportunidade de participar 
da exposição Migração para a Computação em Nuvem 
e ainda presenciar o fato de que essa realidade, além de 
reduzir custos, ajuda a dar maior velocidade e estabilidade 
às plataformas conectadas em rede.

Segundo Tayguara Helou, a visão que fundamenta as 
ações da Oracle é destinar apenas 25% dos investimentos 
a tecnologia para inovação e 75% para manutenção.

A Nokia Growth Partners (NGP), fundo de 
investimento em tecnologia da Nokia, também recebeu a 
visita dos empresários, que puderam conhecer a técnica 
que combina a inteligência do vídeo com a telemetria 
para obter respostas na orientação e correção da forma 
de dirigir dos motoristas.

Durante a visita, foram apresentadas outras três 
empresas da Nokia da área de logística: Peloton, uShip 
e SmartDrive.

O Google Maps e as suas formas de integração com o 
mundo logístico através de plataformas abertas foram os 
assuntos abordados durante a visita do grupo ao Google.

“No estacionamento da Google ficamos impressio-
nados com as eletric power stations – pontos de 
abastecimento de carros elétricos. A forma como o Google 
vê o mundo é realmente diferente. O conceito de assumir 
como seu o problema do usuário (our problem – “nosso 
problema”), abrange todas as expectativas humanas 
quanto a pesquisar, escrever corretamente, falar um 
idioma, ter conteúdo suficiente na web e até acesso 
lento à internet”, acrescentou o Presidente do SETCESP. 
O grupo também teve a oportunidade de conhecer o 
projeto de veículos autônomos da Google, já em fase 
bastante avançada.

Os 19 participantes da viagem técnica conheceram o 
laboratório de desenvolvimento de novas tecnologias da 
Accenture, uma das maiores inclusoras e implementa- 
doras mundiais de tecnologia.

Durante a visita, os participantes tiveram 
a oportunidade de conhecer várias tecnologias 
desenvolvidas pela empresa: experiências digitais, 
integração de sistemas e plataformas, computação 

As visitas foram realizadas entre 
os dias 7 a 16 de outubro passado

O grupo participou da exposição Migração 
para a Computação em Nuvem, na Oracle

Foto: Arquivo SETCESPFoto: Arquivo SETCESP

Foto: Arquivo SETCESP

Durante a visita no Google, os empresários tiveram a oportunidade 
de conhecer o Google Maps e a integração no mundo logístico
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VIAGEM TÉCNICA

ainda não afetam o transportador costumeiro.
A start-up OTTO, a última empresa visitada pelo 

grupo, está atualmente criando uma automação para 
caminhões autotripulados.

Os engenheiros da OTTO mostraram aos participantes 
da viagem toda a tecnologia envolvida no veículo: sensores 
e componentes, radares de alta precisão, câmeras que 
interpretam placas e movimentos, equipamentos GPS 
com precisão de 10 centímetros, computadores e um 
software capaz de controlar esses dispositivos.

“Tivemos a oportunidade de conhecer desde uma 
pequena transportadora, as soluções da Oracle para o 
segmento de transporte e logística, o modelo de gestão 
de processos e projetos do Google até o conceito das 
aceleradoras de start-ups, bem como as metodologias 
aplicadas nesse novo ‘nicho’ de negócios. Pudemos 
manter contato com tecnologias que já são parte da 
nossa realidade e que se tornarão muito presentes 
no futuro – um futuro muito próximo. Com tudo isso 
desenvolveremos sistemas ainda mais avançados para 
melhor servir os nossos clientes”, finalizou a gerente.

A penúltima visita aconteceu na Yandell Truckaway Inc., 
que atua na Califórnia transportando vinhos e alimentos.

Além disso, os empresários conheceram os 
executivos da Califórnia Trucking Association (CTA), 
com 1.100 associados de um mercado de 60 mil 
empresas e 500 mantenedores.

Na ocasião, todos puderam debater diversos 
assuntos, como os novos aplicativos do setor de 
transporte de cargas. Segundo o representante da CTA, 
esses aplicativos estão voltados a pequenas demandas e 

Segundo Tayguara Helou, a viagem foi realizada 
com o objetivo de conhecer mais o universo da inovação 
e do empreendedorismo, para trazer esse aprendizado 
para o Brasil.

“A viagem foi totalmente inspiradora. O Vale do 
Silício tem a cultura mais forte que já vi em termos de 
inovação e negócios.

Além da oportunidade de estarmos frente a 
frente com as maiores tecnologias do mundo, 
verificamos que podemos ser mais inovadores 
dentro do nosso setor, concorrendo de igual para 
igual com as novas tecnologias disruptivas. Estamos 
muito à frente dessas novas ferramentas, pois 
conhecemos minuciosamente o mercado e somos 
tecnologicamente muito avançados”, declarou o 
Presidente do SETCESP.

Carina Prates, Gerente de TI da Braspress, relatou 
que a experiência possibilitou absorção de cultura e 
conhecimento das novidades que estão por vir.

Yandell Truckaway

Depoimentos

A Yandell Truckway também 
recebeu a visita dos empresários

O grupo finalizou a viagem na 
start-up OTTO

Foto: Arquivo SETCESP

Foto: Arquivo SETCESP
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Parabeniza a braspress pela Inauguração do Planeta Azul e 
deseja que continue em constante crescimento e que juntos, 

possamos celebrar os 
progressos futuros, somando 

assim mais história de 
sucesso para essa empresa 

tão renomada!
Com a Braspress Atendemos em todo o territorio Nacional!

Rua Odon Carlos de Figueiredo Ferraz, 1214
Pq. São Domingos - São Paulo - SP - Cep: 05121-000
(11) 3647-4110

contato@costadiesel.com.br

www.costadiesel.com.br

Trabalhando constantemente para 
redução de custos  de sua 
empresa, com os melhores 

produtos e profissionais 
altamente qualificado.

SOLUÇÕES em peças e acessórios de reposição
para CAMINHÕES, CARRETAS e UTILITÁRIOS. 

SOLUÇÕES em peças e acessórios de reposição
para CAMINHÕES, CARRETAS e UTILITÁRIOS. 
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PERFIL

1) Dimensões  da filial:
a) Área total:  7.000 m²
b) Área construída: 2.300 m²
c) Área do terminal:  1.925 m² 
d) Número de docas:  22

2) Abrangência da filial:  95 km²
3) Número de cidades atendidas:  61

CARUARU (PE)

CASCAVEL (PR)

4) Número de colaboradores:  15
5) Quantidade de frota:  13 veículos
6) Início das atividades:  junho/2000
7) Ranking de faturamento:  38ª colocação 
8) População da cidade: 316.000 habitantes
9) Clientes atendidos: 1.299

1) Dimensões  da filial:
a) Área total: 6.500 m²
b) Área construída: 2.104 m²
c) Área do terminal: 1.766 m²
d) Número de docas:  15

2) Abrangência da filial:  352 km²
3) Número de cidades atendidas:  101

4) Número de colaboradores:  27
5) Quantidade de frota:  12 veículos
6) Início das atividades:  maio/2010
7) Ranking de faturamento: 47ª colocação
8) População da cidade: 351.686 habitantes
9) Clientes atendidos: 1.071
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CENTRO DE APOIO OPERACIONAL BRASPRESS CANTAREIRA (SP)

CAMPO GRANDE (MS)

1) Dimensões  da filial:
a) Área total: 6.580 m²  
b) Área construída: 1.752 m² 
c) Área do terminal: 880 m² 
d) Número de docas: 20

2) Abrangência da filial: 15 km²
3) Número de bairros atendidos: 19

4) Número de colaboradores: 92
5) Quantidade de frota: 17 veículos
6) Início das atividades: Janeiro/2010
7) Ranking de faturamento: -
8) População da cidade: 12.038.175 habitantes
9) Clientes atendidos: 1.379 

1) Dimensões  da filial:
a) Área total: 46.376 m² 
b) Área construída: 7.135,67 m² 
c) Área do terminal: 3.840 m²
d) Número de docas: 44

2) Abrangência da filial: 252 km²
3) Número de cidades atendidas: 68

4) Número de colaboradores: 76
5) Quantidade de frota: 20 veículos
6) Início das atividades: novembro/2001
7) Ranking de faturamento: 6ª colocação
8) População da cidade: 863.982 habitantes
9) Clientes atendidos: 1.568
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LANÇAMENTO

O IPTC (Instituto Paulista do Transporte de 
Cargas) será um hub de informações para os 
transportadores no qual serão produzidas matérias 

de fácil entendimento sobre as restrições na grande região 
metropolitana e medidas de caminhões – ou seja, o Instituto 
vai ser o suporte mais prático para quem opera em São 
Paulo, no intuito de evitar multas ou operações irregulares”. 
A afirmação foi feita por Tayguara Helou, Presidente do 
SETCESP (Sindicato das Empresas de Transportes de Carga 
de São Paulo e Região) e Diretor de Desenvolvimento e 
Novos Negócios da Braspress, no  lançamento do Instituto 
ocorrido no dia 24 de janeiro passado.

O IPTC tem o objetivo de colocar serviços à disposição 
dos transportadores e fornecer estudos e pesquisas que 
identifiquem soluções em mobilidade urbana junto à 
iniciativa pública, assim como funcionar como um centro 
de excelência para coleta e distribuição de informações e 
soluções para o transporte rodoviário de cargas.

“Enfim, iremos prestar serviços com conhecimento 
e transparência ao transporte rodoviário de cargas que 
contribuam para o avanço tecnológico, a inovação e o 
abastecimento urbano na região metropolitana da Grande 
São Paulo”, finalizou Tayguara Helou. 

Segundo dados levantados pelo Instituto, cerca de 
25% dos acidentes nas rodovias federais do Estado de São 
Paulo envolvem veículos de carga. Desse número, 57% 

acontecem durante o dia, em horário comercial. Apesar 
de a maioria dos motoristas saírem ilesos, há danos para 
outros veículos, rodovias e tráfego.

Outro estudo realizado pelo IPTC e divulgado 
durante o lançamento do Instituto revelou 1,1 milhão 
de veículos de carga licenciados nos 50 municípios que 
compõem a base territorial da entidade, representando 
38% da frota estadual.

Esses dados foram apresentados no lançamento 
oficial do Instituto por Fernando Zingler, Diretor 
Executivo e profissional altamente qualificado, 
com Mestrado em Engenharia de Transporte pela 
Universidade de Nova Iorque e ex-executivo do 
Departamento de Trânsito de Nova Iorque. 

SETCESP lança Instituto Paulista
do Transporte de Cargas

“

Tayguara Helou durante o lançamento do 
Instituto Paulista do Transporte de Cargas

Foto: Comunicação SETCESP

Foto: Comunicação SETCESP

Da esquerda para à direita: Fernando Zingler, Tayguara 
Helou, Flávio Benatti, Adriano Depentor, e Hélio Rosolen



A GTEL Grupo Técnico de Eletromecânica S.A. atua na área de montagens 
Elétrica, Mecânica, Utilidades e Instrumentação, atuando em todo o território 
nacional, tendo participado da implantação de inúmeros empreendimentos 
de empresas nacionais e multinacionais nos  segmentos de indústrias 
Automobilísticas, Aviação, Pneumáticas, Vidros, Textil, Alimentos e 
Bebidas, Metalúrgicas, Mineradoras e Siderúrgicas, etc., bem como na 
área de montagem de Usinas Geradoras de Energia (UTE’s). 

Dispõe de uma equipe técnica especializada com longos anos de 
experiência e atuação na empresa e uma  sólida estrutura para 
controle de qualidade e administração de seus canteiros de 
obras, proporcionando um atendimento personalizado a 
seus clientes.

Desde 1975 crescendo com o Brasil.

Tel: (11) 2672-6400
E-mail: gtel@gtel-sp.com.br
www.gtel-sp.com.br
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BALANÇO

Eduardo Minutti: Ingressei na companhia em março de 2010 como Encarregado Operacional, participei da 
ampliação do Centro de Apoio Operacional Braspress em Barueri e, após um ano, fui promovido a Gerente de 
Operações. Em 2012 recebi um voto de confiança do Senhor Urubatan, do Senhor Milton e de todo o corpo diretivo 
para assumir a filial de Marília (SP), onde fiquei um ano e meio. Após esse período, fui transferido para a filial de 
Jundiaí (SP). Na sequência, fui convidado a assumir a Regional do Vale do Paraíba, onde fiquei por dois anos e 
meio. Em julho de 2016, a nossa Diretoria me deu mais um desafio: assumir a Regional do Espírito Santo. 

Eduardo Minutti: Avalio como positiva, pois estamos localizados em cidades estratégicas do Estado capixaba, 
com as filiais de Vitória, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim, e fazemos divisa com importantes mercados 
nacionais, com os Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Devido a essa capilaridade, conseguimos 
atender com maior agilidade à movimentação de encomendas de nossos clientes no Estado, além de embarcar 
para todo o País. Vale ressaltar que, por acreditar no potencial de crescimento da nossa regional, nos últimos 
meses estamos implementando melhorias significativas em nossos processos internos e no atendimento ao 
cliente. Acreditamos que isso nos permitirá efetivos saltos de produtividade e qualidade nos próximos meses. 

Eduardo Minutti
Regional do Espírito Santo 

Eduardo Minutti está na 
Braspress desde 2010

BRASPRESS NEWS: Quando começou na Braspress? Conte sobre sua carreira na Organização.

BRASPRESS NEWS: Como você avalia a performance de sua regional?

Prosseguindo com a série sobre o balanço das regionais da Braspress, destacamos nesta edição Eduardo Minutti, 
Regional do Espírito Santo.
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Eduardo Minutti: Assumi a Regional em julho de 2016. Quando cheguei, estávamos em um momento complicado 
para o País, com forte retração econômica e instabilidade política. Diante dessa realidade, adotamos medidas de 
adequação de processos e repensamos nossa estrutura de atuação para enfrentar as adversidades. Com isso, 
conseguimos em 2016 manter consistentes os fluxos de negócios e apresentar um crescimento acumulado de 0,97% 
em relação a 2015. 

Eduardo Minutti: Procuro gerir minha equipe de maneira aberta, objetiva, honesta e respeitosa. Minha filosofia 
como gestor é a de liderar pelo exemplo, estimulando sempre o melhor nas pessoas. Para que a equipe tenha 
comprometimento e dedicação, o líder também precisa demostrar a mesma postura. Para mim essa é a receita para 
criarmos times de alto desempenho, que trabalham juntos e são orientados ao resultado. 

BRASPRESS NEWS: Você pode fazer um balanço comparativo do período de sua gestão?

BRASPRESS NEWS: De que maneira você coordena a sua equipe?
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Eduardo Minutti: Pelo exemplo, pois é demonstrando nosso comprometimento e dedicação que somos 
notados pelos nossos colaboradores. 

BRASPRESS NEWS: Como consegue transmitir os valores e a filosofia da Organização?

A filial de Vitória (ES) conta 
com 134 colaboradores
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BALANÇO

Eduardo Minutti: Sabemos que em toda profissão a dedicação é algo importante para se alcançar o 
sucesso. Como reflexo disso, encontrar o equilíbrio entre trabalho e família se torna um grande desafio. No 
meu caso, tento compensar o maior tempo no trabalho com “tempo de qualidade” dedicado à minha família. 
Afinal, acredito que uma vida plena e realizada só existe quando estamos bem em casa e no trabalho ao 
mesmo tempo. Só tenho a agradecer todo o apoio e compreensão que tenho da minha esposa e filho.

BRASPRESS NEWS: Como consegue dividir o seu tempo entre o trabalho e a família?

BALANÇO

BRASPRESS NEWS62

Ligiany Neves gerencia a filial 
de Cachoeiro do Itapemirim (ES)

A filial de Cachoeiro do Itapemirim faz 
parte da Regional do Espírito Santo
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Eduardo Minutti: A Braspress significa muito para mim. Desde que entrei na empresa convivi com 
líderes de alto nível, o que me proporcionou oportunidades de crescer como pessoa e profissional. Nesses 
sete anos de empresa, pude vivenciar o poder que um grupo de pessoas comprometidas com valores e 
ideais sólidos têm para construir juntas uma grande empresa. Espero continuar contribuindo para que a 
Braspress alcance cada vez mais sucesso.

Eduardo Minutti: Tenho muitos sonhos, mas o meu maior sonho é ver meu filho crescer e se transformar 
em um cidadão de bem, realizado e feliz.

BRASPRESS NEWS: O que a Braspress significa para você?

BRASPRESS NEWS: E os seus sonhos?

Eduardo Minutti: Minhas metas são, no curto prazo, melhorar o desempenho e os resultados da Regional do 
Espírito Santo; no longo prazo, continuar me aperfeiçoando para superar desafios cada vez maiores na Braspress.

BRASPRESS NEWS: Quais são as suas metas profissionais?

Em 2004 a filial de Colatina 
(ES) foi inaugurada
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BALANÇO

Eduardo Minutti: Entro em 2017 com muito 
otimismo. Os últimos anos foram de muitas incertezas 
nos ambientes econômico e político, mas acredito que, 
com dedicação, comprometimento e inovação, teremos 
tudo para fazer um grande ano para a Braspress.

Eduardo Minutti: Esta frase do Steve Jobs representa 
muito daquilo em que acredito: “Seu trabalho vai 
preencher uma parte grande da sua vida, e a única 
maneira de ficar realmente satisfeito é fazer o que você 
acredita ser um ótimo trabalho – e a única maneira de 
fazer um excelente trabalho é amar o que você faz”.

BRASPRESS NEWS:  Quais são as suas 
perspectivas para 2017?

BRASPRESS NEWS: Acrescente uma 
mensagem.

Eduardo Minutti: Nos dias de folga gosto muito de 
ficar com minha família, assistir a algum filme, passear e, 
sempre que posso, encontrar amigos para um churrasco 
e um bom papo.

BRASPRESS NEWS: Nos dias de folga o que 
gosta de fazer?

134 Colaboradores

25 Colaboradores

22 Colaboradores

BRASPRESS NEWS64

Wendel Pertel, Gerente da 
filial de Colatina (ES)
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A solução em tinta e pintura para sua empresa (frota, 
indústria e predial).

Somos especializados em atendimento a frotas e industrias, a 
22 anos atendendo com o que à de melhor no mercado!

ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

TREINAMENTO PARA SUA EQUIPE DE PINTURA, COM CERTIFICADOS.

PROJETOS DE OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS E REDUÇÃO
DE CUSTO DE PRODUÇÃO.

Trabalhamos com toda a linha de pintura.
*TINTAS
*PRIMERS
*VERNIZES

*ABRASIVOS
*FITAS
*COLAS 

PARCEIROS:

SOLUÇÃO EM TINTAS

Avenida Itaquera, 1669 - Jd Maringa - Cep 03526-000 | São Paulo/SP

atendimento@frotamix.com.br | www.wsfrotamix.com.br 

(11) 2783-7245 - São Paulo / SP

0800-772-7245 - Demais localidades

Distribuímos tintas e complementos 
para as maiores e mais conceituadas 
frotas do Brasil.

Faça como a Braspress pinte com WS Frotamix

Entregamos com
eficiência em todo o Brasil
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VITÓRIA (ES)

Cidade de enorme beleza
e clima ameno

N o meio do litoral 
brasileiro há um Estado 
cuja capital é uma ilha. 

Vitória é uma dessas cidades onde 
o trabalho encontra a qualidade 
de vida. Perto de tudo e de todos, 
a capital do Espírito Santo é o 
centro da região metropolitana 
que recebe uma das filiais 
capixabas da Braspress. As outras 
duas estão em Colatina, ao norte, 
e Cachoeiro de Itapemirim, ao sul.

A filial de Vitória da Braspress 

fica a cerca de 20 quilômetros da 
capital, na cidade de Serra, no 
bairro Civit I, na Serra. Inaugurada 
no ano 2000, a empresa ocupa 
uma área de 40 mil m². A filial 
conta com 134 colaboradores.

“Nossos procedimentos não 
mudam de um lugar para o outro, 
mas as distâncias mais curtas do 
Espírito Santo facilitam o nosso 
trabalho, pois precisamos de um 
menor número de caminhões 
para entregar o mesmo volume 

de carga em comparação a outros 
lugares”, explicou Eduardo 
Minutti, Gerente Regional do 
Espírito Santo.

A filial movimenta em média 
8.350 volumes por dia. São 112 
mil toneladas de carga entrando 
e saindo da empresa diariamente, 
em caminhões próprios e 
terceirizados. 

O acesso à Organização é 
feito pela rua Ataydes Moreira de 
Souza, em uma área ocupada por 

Marcela Reis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 A Baía de Vitória encontra-se entre os municípios 
de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra

Foto: André Sobral
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empresas de diversos setores que 
ficam próximas à BR-101, rodovia 
que atravessa o Brasil – e, por 
consequência, o Espírito Santo – 
pelo litoral. A região também fica 
a menos de uma hora de outra 
importante rodovia, a BR-262, 
que liga Vitória à região serrana 
do Estado.

Vitória é uma das três capitais 
brasileiras localizadas em uma 

ilha. Há ainda Florianópolis, em 
Santa Catarina, e São Luís, no 
Maranhão. É formada por uma ilha 
principal, outras ilhas menores e 
uma porção continental ao norte. 
Há ainda as Ilhas de Trindade e 
Martin Vaz, localizadas a 1.140 
km. O Espírito Santo integra 
a região Sudeste junto com os 
Estados de São Paulo, Rio de 
Janeiro e Minas Gerais.

A cidade tem área de 96.536 
km² e população de 359.555 
habitantes, segundo a estimativa 
do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) em 
2016. O crescimento populacional 
ficou em 1,1%.

Vitória é a segunda capital em 
PIB (Produto Interno Bruto) per 
capita, segundo dados de 2014 do 
IBGE, com R$ 66.400, perdendo 

A filial de Vitória da Braspress 
tem 134 colaboradores
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VITÓRIA (ES)

apenas para Brasília, com R$ 
69.200.

A cidade concentra 49,84% 
do PIB da Grande Vitória e 
29,03% de todo o Espírito Santo. 
O município é responsável por 
42,52% dos empregos formais da 
Região Metropolitana e 26,17% do 
Estado. O setor que mais emprega 
é o de serviços, com 45,34% das 
vagas, seguido pela administração 
pública, com 28,56%.

A capital capixaba integra a 
Grande Vitória, composta ainda 
pelos municípios de Vila Velha, 
Serra, Cariacica, Viana, Guarapari 
e Fundão. Juntos, os sete 
municípios têm uma população 
estimada de cerca de 2 milhões de 
pessoas.

A Grande Vitória é uma região 
metropolitana com características 
bem particulares. Uma delas é a 
pouca distância entre os municípios, 
algo, aliás, típico de todo o Estado, 
que tem pouco mais de 46 mil km² 
e figura como o quarto menor em 
território do Brasil (atrás apenas de 
Sergipe, Alagoas e Rio de Janeiro). 
Em menos de duas horas, é possível 
percorrer de carro os 112 km que 
separam Fundão, ao norte, a 
Guarapari, ao sul.

Essa proximidade afeta todo 
o dia a dia das cidades. Serviços 
públicos, indústria e comércio, 
entre outros, se adaptam a mais 
esse fator.

“O principal impacto causado 
pela proximidade dos municípios 
da região metropolitana da 
Grande Vitória consiste no 
significativo aumento da área de 
negociações do mercado, além 
da facilidade de escoamento de 
produção e do grande alcance 
que as empresas obtêm ao 
instalar uma unidade em alguma 
das cidades da Grande Vitória. 

A facilidade de locomoção 
do consumidor é um grande 
atrativo para os varejistas, por 
exemplo. Aliada a isso, a grande 
concentração populacional da 
Grande Vitória, que abriga 
cerca da metade da população 

capixaba, também se configura 
como atrativo às empresas”, disse 
José Lino Sepulcri, presidente 
da Fecomércio-ES (Federação 
do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do Estado do Espírito 
Santo).

José Lino Sepulcri, presidente da 
Fecomércio - ES

Foto: Divulgação
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Desafios em tempos
de crise 

O ano de 2016 foi muito difícil para a 
economia em geral e deixou grandes obstáculos 
a serem superados neste ano. Segundo a previsão 
da Organização Internacional do Trabalho, o 
Brasil deve terminar 2017 com 13,6 milhões 
de desempregados. A taxa atual está em 12,4 
milhões. No Espírito Santo, o índice era de 12,7% 

de pessoas sem trabalho no terceiro trimestre de 
2016, conforme os dados da Pesquisa Nacional de 
Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística). Trata-se da 
maior taxa desde 2012.

Em Vitória, a taxa de desocupação ficou em 11,8% 
no mesmo período. Na Grande Vitória, chegou aos 

Foto: Yuri Barichichivich

 Prefeito de Vitória (ES), 
Luciano Rezende
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16%, o que gera uma série de desafios para 
empresas e governo. Como superar tantos problemas 
e manter a competitividade em tempos tão difíceis?

“O diferencial de Vitória está nos programas 
que criamos na cidade desde quando assumimos 
o governo, em janeiro de 2013, como o Alvará 
Mais Fácil, que reduziu o tempo de liberação 
de licença comercial de 180 para dois dias para 
estabelecimentos comerciais que desenvolvam 
atividades sem interferência com a Vigilância 
Sanitária e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

Outro diferencial: nossa população tem alto índice 
de escolaridade, o que qualifica muito nossa mão-
de-obra, atraindo as empresas. Mais um diferencial 
é a área da cidade. Aqui, tudo é muito perto. Além 
do mais, estamos numa cidade plana, perto do mar e 
das montanhas”, afirmou Luciano Rezende, prefeito 
de Vitória (PPS) reeleito no ano passado.

Para o presidente da Fecomércio-ES, José Lino 
Sepulcri, uma série de fatores faz de Vitória uma 
cidade interessante para novos investidores.

“Vitória está entre as três únicas capitais 
brasileiras que não são as cidades mais populosas 
de seus respectivos Estados e, ao mesmo tempo, 
está entre as dez melhores do Brasil em condições 
de trabalho. Em 2015 a capital capixaba foi 
classificada pela ONU (Organização das Nações 
Unidas) como a segunda melhor cidade do litoral 
brasileiro para se viver. A economia é voltada 
a atividades portuárias, comércio, indústria 
e prestação de serviços. Todos esses fatores 
contribuem para que a economia local seja 
bastante desenvolvida, atraindo cada vez mais 
novos investimentos”.

“O bom relacionamento entre empresas e o 
poder público facilita a vida dos novos investidores. 
O Espírito Santo é um Estado que tem segurança 
jurídica, ou seja, todos os incentivos que foram 
concedidos às empresas estão sendo mantidos. 
Há também uma boa relação com os poderes 
constituídos”, disse Marcos Guerra, presidente da 
Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).

A posição geográfica do Estado também é um 
facilitador na hora de fazer negócio. O Espírito 
Santo faz divisa com a Bahia, ao norte; Minas 
Gerais, ao oeste, e Rio de Janeiro, ao sul. “Em 
um raio de mil quilômetros, alcançamos 70% do 
consumidor brasileiro”, explicou Guerra.

Em um ano tão difícil, a Braspress pode 

comemorar. A filial de Vitória teve crescimento 
de 0,97% em 2016, segundo Eduardo Minutti, 
Gerente Regional da Organização. Para chegar a 
esse resultado, foi preciso adaptação. “Diminuímos 
a nossa margem de lucro e ampliamos o leque 
de produtos, passando a trabalhar com os 
farmacêuticos, por exemplo”.

Trabalhar com o transporte de produtos 
farmacêuticos exigiu algumas mudanças na 
estrutura da Braspress, como o uso de caminhões 
refrigerados e uma área isolada para a manipulação 
dos produtos – tudo para atender às exigências da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
e manter a qualidade dos produtos transportados.

Essa capacidade de se reinventar e se adaptar 
constantemente, aliada a um planejamento 
eficiente, é uma das receitas para passar por um 
momento de crise econômica como a atravessada 
pelo Brasil nos últimos anos, sem perder de vista 
que o foco é sempre a satisfação do cliente.

“Apesar de todas as dificuldades enfrentadas 
pelo setor de comércio, serviços e turismo, 
empresários desse segmento historicamente acabam 
se reinventando para atrair público e investimentos 
para seus negócios. É necessário manter a atenção 
nas necessidades do consumidor e promover 
ações que sejam vantajosas para ele. Promoções, 
descontos e parcelamentos, por exemplo, têm se 
mostrado eficazes na hora de atrair o consumidor às 
compras”, explicou Sepulcri. 

Ele contou ainda que a Fecomércio-ES 
regularmente divulga pesquisas, cujos resultados 
trazem diversas características do consumidor 
capixaba. O material é útil para os lojistas 
direcionarem seu trabalho.

Vitória é uma cidade de consumidores 
exigentes. O momento da compra é mais um dos 
influenciados pelas características geográficas da 
Grande Vitória. “O público consumidor em Vitória 
busca qualidade e preço baixo nos produtos. Até 
pela grande variedade de oferta, estimulada pela 
proximidade dos municípios e pela criação de 
polos de compra, as pessoas procuram sempre os 
melhores preços e condições”, acrescentou Sepulcri.

Apesar das facilidades de logística por conta 
das distâncias mais curtas, Vitória (assim como o 
Espírito Santo em geral) tem importantes desafios 
a interferir diretamente no setor de transporte. 
“Temos dois pontos fracos em relação à logística: 
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o aeroporto e o porto público de carga/descarga, 
mas os dois serão resolvidos. O Espírito Santo é 
um Estado que oferece grandes oportunidades 
para os investidores. No período de cinco a dez 
anos, daremos um novo salto de desenvolvimento”, 
afirmou Marcos Guerra, da Findes.

Tais ações só fortalecem o setor de transporte, 
tão importante para o desenvolvimento da cidade. 
A importância vai muito além do básico, de 
levar o que é produzido e comercializado para 
consumidores e outras empresas.

“Este é um setor que sempre tem demandas e 
precisa estar sempre se atualizando. Um setor de 

transporte forte é de extrema importância para a 
nossa economia, porque gera mais recursos em 
impostos para as cidades, além de emprego e renda 
para várias camadas da sociedade”, acrescentou o 
prefeito Luciano Rezende. 

Para o comércio, um setor de transporte forte e 
eficiente é fundamental para o sucesso da categoria. 
“A entrega eficiente de encomendas e a chegada de 
produtos enviados por fornecedores dependem da 
eficiência do setor de transportes. A situação das 
estradas, o custo com a travessia dos produtos… 
tudo isso afeta diretamente a qualidade e o preço 
do produto”, finalizou Sepulcri, da Fecomércio.

Marcos Guerra, presidente 
da Findes

Foto: Divulgação/Findes
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Com alta tecnologia agregada a INVENT realizou a mudança do SORTER da Braspress 
HUB São Paulo para o HUB Curitiba, superando todas as expectivas e prazos.   

Nossa tecnologia faz toda a diferença com gestão estratégica dos custos, capacitando pessoas, provendo 
serviços com padrão de qualidade e assegurando aos nossos clientes a satisfação do resultado.  

Nossa filosofia para o sucesso dos projetos é trabalhar lado a lado com o cliente, desde a análise e 
concepção até o pós-venda.  

Endereço: Rua José Versolato, 111 - Conjunto 2815/2816 - Bairro Centro 
São Bernardo do Campo - SP - Brasil - CEP: 09750-730

Para mais informações, visite www.invent.eng.br
 Tel: (11) 2833-0005 - (11) 2833-0006 
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Estudo da operação
logística da empresa
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Implementação da 
melhor solução

Validação junto ao
cliente

Inicio da Operação Acompanhamento e 
Suporte

História

A história de Vitória começa quase junto com a 
do próprio Espírito Santo, cuja colonização começou 
com o desembarque da Vasco Fernandes Coutinho, 
na área da Prainha, em Vila Velha, em 23 de maio de 
1535. Como era um domingo de Pentecostes, então o 
donatário deu o nome de Espírito Santo à nova terra.

A área era constantemente atacada pelos índios 
goitacazes. Por esse motivo, fez-se necessário 
conseguir um local mais seguro para instalar o 
povoado. A procura começou em 1549. A escolha foi 

uma ilha montanhosa, onde os portugueses fundaram 
um novo povoado, que foi batizado de Vila Nova do 
Espírito Santo. Como consequência, a primeira área 
ocupada foi batizada de Vila Velha, nome que a 
cidade vizinha à capital carrega até hoje.

Vitória só foi batizada assim cerca de dois anos 
mais tarde. Em 8 de setembro de 1551, os portugueses 
conseguiram um importante triunfo sobre os índios. 
Em comemoração, a área foi batizada de Vila da Vitória, 
e a data se tornou a oficial da fundação da cidade.

A Catedral Metropolitana faz parte 
do centro histórico de Vitória (ES)

Foto: Diego Alves
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Em meio ao núcleo urbano havia as roças, 
chamadas de capixabas pelos índios. A expressão 
acabou utilizada para denominar os moradores da 
ilha e, posteriormente, de todo o Espírito Santo.

Havia uma grande influência religiosa durante 
o período colonial; Estado e Igreja se confundiam. 
A igreja mais antiga da cidade é a Capela de Santa 
Luzia, no Centro da cidade. A Catedral Metropolitana, 
também no Centro, e a Basílica de Santo Antônio, 
no bairro Santo Antônio, também são construções 
históricas da cidade.

Um dos nomes mais importantes desse período 
de forte presença religiosa foi o do Padre José de 
Anchieta, canonizado em 2014 pelo Papa Francisco. 
É conhecido como Apóstolo do Brasil, por ter sido 
um dos pioneiros na introdução do Cristianismo no 
Brasil. Em Vitória, a rota de aproximadamente 100 
quilômetros que ele fazia duas vezes ao mês entre 
a capital e a então chamada Vila de Regitiba (hoje 
batizada de Anchieta em homenagem ao padre) 
deram origem aos Passos de Anchieta. Criada em 
1998, o trajeto leva quatro dias para ser concluído e 
atrai turistas de várias partes do Brasil e do mundo.

O período colonial não foi de muito 
desenvolvimento para Vitória, entre os motivos 
pela falta de capacidade administrativa de Vasco 
Coutinho e pelo escoamento dos minerais extraídos 
no País pelo porto do Rio de Janeiro. A situação 
começou a mudar com o ciclo do café, que trouxe 
mais desenvolvimento para Vitória, reconhecida 
como cidade em 24 de fevereiro de 1823. Em 1928, 
a primeira ponte entre a ilha ao continente resolveu 
o problema do isolamento que a cidade tinha e a fez 
avançar rumo ao continente. 

Outra melhoria da época cafeeira: o início da 
atividade portuária, até que, em 1906, foi inaugurado 
o porto de Vitória, localizado na região central da 
cidade, fundamental para a industrialização da 
cidade a partir dos anos 1970, apagando quaisquer 
vestígios ainda existentes do período colonial.

Com a urbanização, os morros da cidade foram 
ocupados. As luzes dessas casas refletem no mar 
e deram à ilha um de seus apelidos mais famosos: 
Cidade Presépio. Vitória, porém, também é conhecida 
como Ilha do Mel, batizada assim pelos índios, por 
conta de sua beleza e do clima ameno da região.

Foto: Carlos Antolini

Ilha das Caieiras
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Qualidade de vida

Vitória é conhecida pela qualidade de vida, algo 
possível somente com bons serviços básicos, como 
saúde e educação – quesito, aliás, de destaque. 
“Vitória, em 2016, ficou como a segunda cidade 
no País em excelência na prestação de serviços 
públicos, reconhecida por sua vitalidade econômica 
e atratividade para os investidores. A conclusão 
foi da revista Exame, que, por meio da empresa de 
consultoria Urban Systems, divulgou um ranking das 
melhores cidades para fazer negócios”, disse o prefeito 
da capital.

Em 2015, a cidade teve o melhor índice de 
atendimento a crianças entre 0 e 5 anos em escolas 
da rede municipal. A pesquisa foi elaborada pelo 
Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul e mostrou 
índice de atendimento de 79,5% das crianças nessa 
faixa de idade.

Ainda em 2015 Vitória foi eleita a cidade com 
a melhor saúde do Brasil, segundo pesquisa da 
empresa de consultoria Urban Systems, em parceria 
com a revista Exame. A pesquisa mapeou cerca de 
700 cidades para montar um ranking de potencial 
de desenvolvimento. Além da liderança da saúde, a 
cidade ficou no terceiro lugar em educação.

Foram analisados 70 indicadores ligados à 
gestão pública, como saúde, economia, educação, 

empreendedorismo, meio ambiente e mobilidade 
urbana, entre outros.

Vitória também foi eleita a segunda melhor cidade 
do litoral brasileiro para se viver, segundo pesquisa da 
ONU (Organização das Nações Unidas). A avaliação 
considerou qualidade da educação, renda e expectativa 
de vida da população, fatores que compõem o Índice 
de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), que 
varia de 0 a 1. Vitória teve índice 0,845, perdendo 
apenas para a capital catarinense, Florianópolis, com 
índice 0,847.

A proximidade entre os municípios da Grande 
Vitória também facilita a existência de um sistema 
de transporte público integrado. O Transcol, que 
começou a operar em 1989, atende a cinco municípios 
(Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana), através 
de dez terminais espalhados por toda a região. Cerca 
de 1.700 ônibus realizam aproximadamente 340 mil 
viagens por mês, de acordo com dados do governo do 
Estado. O sistema utiliza linhas troncais, que vão de 
terminal a terminal, e alimentadoras, que ligam os 
terminais aos bairros.

Há ainda os ônibus do tipo seletivo, com veículos 
menores, equipados com ar-condicionado e bancos 
reclináveis distribuídos por 13 linhas que atendem à 
região metropolitana.

Vitória (ES) é reconhecida 
pela sua qualidade de vida

Foto: Diego Alves
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Lazer

Vitória tem também os ônibus municipais, a ligar 
seus bairros. São 56 linhas atendidas por 342 veículos 
que transportam 120 mil passageiros por dia, segundo 
dados da Prefeitura de Vitória. A cidade ainda conta 
com o Ponto Vitória, sistema que permite saber a 
localização do coletivo e estimar o tempo que levará 
para chegar a determinado local.

O transporte público tanto na capital quanto nos 
outros municípios da região metropolitana é feito 
praticamente todo por ônibus. Vitória já teve linhas 
de bonde, desativadas há décadas.

Uma cidade localizada em uma ilha precisa de 
pontes para facilitar o acesso a outros municípios. Com 
Vitória não é diferente. As pontes ligam Vitória tanto 
à sua porção continental quanto ao restante da Região 
Metropolitana. A mais famosa é a Ponte Deputado 
Darcy Castello de Mendonça, mais conhecida como 
Terceira Ponte, que liga Vitória a Vila Velha e ao Sul 
do Estado. 

Inaugurada em 1989, a Terceira Ponte, uma das 
maiores obras do Estado, proporciona uma das vistas 
mais bonitas da região, com o Convento da Penha, o 
principal ponto turístico do Estado, de um lado, e a 
capital capixaba, de outro. 

A mobilidade urbana é um grande desafio de Vitória 
para os próximos anos, assim como em todas as grandes 
cidades pelo Brasil afora. Com cada vez mais pessoas 
nos centros urbanos, governos precisam trabalhar para 
melhorar a forma como as pessoas se movimentam.

“Precisamos urgentemente – e já estamos fazendo 
isso – melhorar a cada dia a nossa mobilidade, como 
criar alternativas principalmente para a entrada 
e a saída de mercadorias do porto de Vitória, por 
exemplo. Nos últimos quatro anos, enfrentamos 
uma tempestade perfeita com as condições políticas 
e socioeconômicas, inclusive com a perda do Fundo 
de Desenvolvimento das Atividades Portuárias 
(Fundap)”, finalizou o prefeito Luciano Rezende.

Quer se divertir em Vitória? Isso é possível para 
quem prefere o dia ou a noite. Praias, restaurantes, 
bares, parques e cinemas estão entre as opções de 
lazer da cidade. Dá para ir à praia cedinho, almoçar 
na Ilha das Caieiras e curtir uma boa música para 
fechar o dia.

As praias são uma atração à parte em Vitória. 
Camburi, a única que fica na parte continental da 
cidade, oferece, além do mar, outras opções de lazer: 
pista para corrida e caminhada, passeios de bicicleta, 
skate e patins. No final da orla, há uma pista para 
bicicross.

Aos domingos, a avenida Dante Michelini, que 
ladeia toda a praia, é parcialmente interditada para 
transformar-se em rua de lazer. Em vez dos carros, 
bicicletas, patinetes e patins tomam conta do espaço, 
que costuma ser bastante movimentado.

O litoral de Vitória ainda tem as praias da Curva 
da Jurema, Ilha do Boi e das Castanheiras. Quem 
ainda quiser praia, pode sair da capital e seguir para 
a Serra, ao norte, ou para Vila Velha.

Quem gosta de parques também encontra boas 
opções espalhadas por Vitória. São 12 locais com as 
mais variadas opções para as famílias se divertirem. 
O mais antigo, inaugurado em 1912, é o Parque 

Moscoso, parte da história de muitas famílias 
capixabas.

A cidade possui três shoppings, todos com cinema, 
bons restaurantes e outras atrações, especialmente 
para as crianças. Também é possível fazer um 
passeio guiado pelo Centro Histórico da cidade, com 
monumentos e construções que contam um pouco da 
trajetória da cidade.

Para fugir do calorão, a região serrana do Espírito 
Santo fica “logo ali”. Uma curta viagem de carro leva 
a uma região com forte influência dos imigrantes 
italianos e alemães, com uma rica história e boa 
culinária em um cenário de tirar o fôlego.

Também é possível comer muito bem na capital, 
especialmente a moqueca capixaba, prato mais 
tradicional da culinária do Estado, que inspirou 
a frase “Moqueca é capixaba, o resto é peixada”, 
do jornalista e escritor Cacau Monjardim. Um dos 
lugares mais tradicionais para apreciar uma boa 
moqueca é a Ilha das Caieiras, na Grande São Pedro, 
onde a boa comida se mistura a um dos visuais mais 
bonitos da ilha.

Recentemente a moqueca gerou uma disputa entre 
Salvador e o Espírito Santo para saber quem fazia a melhor 
versão do prato. A “briga de vizinhos” gerou enquetes e 
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memes com muitas provocações nas redes sociais.
A torta capixaba, outro prato típico do Espírito 

Santo, é tema de um festival durante a Semana Santa, 
época em que a tradição do prato é ainda mais forte. 
As ruas do bairro ficam cheias de barracas com a 
iguaria, feita de mariscos cobertos com ovos batidos.

Não é possível fazer moqueca capixaba sem um 
item, além do peixe, é claro: a panela de barro. 
Em Vitória, as paneleiras de Goiabeiras fabricam o 
utensílio, seguindo um ensinamento passado de mãe 
para filha com a utilização da técnica de cerâmica de 
origem indígena. O mais provável é que a influência 
seja das tribos tupi-guarani e una. A técnica envolve 
moldagem manual, queima a céu aberto e aplicação 
da tintura de tanino.

O material para a produção das panelas vem da 
natureza: a argila do Vale do Mulembá, em Vitória, 
e a tintura de tanino extraída da casca de mangue 

vermelho, coletada do manguezal à beira do qual 
Goiabeiras se desenvolveu.

Em 2002, o ofício das paneleiras de Goiabeiras foi 
o primeiro bem cultural inscrito no Livro de Registro 
dos Saberes, do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional. Esse é o meio de sobrevivência de 
mais de 120 famílias, reunidas em uma associação 
que fabrica e vende as panelas.

 “O Carnaval do Brasil começa aqui”. Com esse 
slogan, o desfile das escolas de samba capixabas 
acontece no Sambão do Povo, em Vitória. São dois 
dias de desfiles de agremiações da capital e de outros 
municípios da região metropolitana, sempre uma 
semana antes do Carnaval oficial. Neste ano, a festa 
foi realizada nos dias 17 e 18 de fevereiro.

No total, 14 escolas de samba desfilam em dois 
dias de festa, com arquibancadas, mesas de pista e 
camarotes lotados.

Praia Curva de Jurema

Foto: Arquivo PMV SECOM
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“A RDC aproveita a oportunidade e parabeniza a grande iniciativa da Braspress  
pela inauguração do planeta azul, ressaltando o empreendedorismo do seu presidente.” 

A RDC Softwares para Logística se tornou líder em Soluções Logísticas para o segmento de 
armazenagem e distribuição de veículos automotores e cargas em geral no Brasil. Atualmente 
nos destacamos entre as principais empresas fabricantes de softwares para o segmento logístico. 

(11) 4362.8066 contato@rdc.com.br www.rdc.com.br

O RSI 5.0 COM UM GRANDE SUÍTE DE PRODUTOS PERMITE:

ATUANDO DESDE 1990 EMPRESA CERTIFICADA

ISO/IEC 29110-4
2012

Melhorar a 
produtividade 

e reduzuzir 
custos no 

processo de 
distribuição.

Acompanhar 
a operação 
através de 
aplicativos 

e painéis 
inteligentes.

Tenha um 
sistema de 

gerenciamento 
de depósito  

que executa uma 
operação precisa 

e eficiente.

Utilizar 
aplicativos 

inteligentes 
para localizar 

e contratar 
Transportador.
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arcelo Sabino de Araújo, de 48 anos, 
trabalha há seis anos e seis meses na filial 
de Campina Grande (PB). Começou na 

Braspress como Conferente, cargo que ocupa até hoje.
“Fui contratado como Conferente e trabalhava 

no armazém descarregando as carretas, fazendo a 
conferência, alinhando  novas rotas e carregando os 
caminhões para realizar as entregas.

Há quatro anos atuo em um dos maiores clientes 
da filial. Faço acompanhamento das cargas de 
exportação, prestando bastante atenção e cuidado 
a fim de que o serviço seja realizado com eficácia”, 
relatou Marcelo.

Segundo ele, ao longo dos mais de seis anos 
de experiência na Braspress, o conhecimento que 
adquiriu é único.

Marcelo Sabino de Araújo
CONFERENTE DA FILIAL DE CAMPINA GRANDE (PB)

M
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Marcelo está na Braspress há 
mais de seis anos

“Tenho aprendido diariamente sobre o trabalho 
de Conferente e, acima de tudo, respeito os meus 
colegas e a Organização. Estou muito satisfeito com 
o trabalho que desenvolvo na Braspress”, declarou 
o colaborador.

Casado há 16 anos com Cleonice Batista de 
Araújo, é pai de Thiago Batista de Araújo, Kleberson 
Batista de Araújo, e Laisa Batista de Araújo.

“Minha família gosta muito do trabalho que 
realizo na Braspress. Eles são conscientes de 
que estou em uma Organização séria e sempre 
preocupada com o colaborador”, contou o 
Conferente.

Quando não está trabalhando, Marcelo gosta 
de passar o tempo viajando, jogando futebol e 
descansando, sempre com a família.



BRASPRESS NEWS 83

Bárbara Batista Peccini Quinelato
ENCARREGADA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DA FILIAL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM (ES)
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Aos 30 anos de idade, Bárbara Batista é Encarregada 
Administrativo-Financeira da filial de Cachoeiro do 
Itapemirim (ES).

“Em abril de 2006, fiquei sabendo por uma prima 
que a Braspress iria abrir uma filial em Cachoeiro do 
Itapemirim. Levei meu currículo e fui contratada para o 
cargo de Auxiliar de Atendimento em maio daquele ano.

Não tinha nenhum conhecimento sobre o trabalho 
de uma transportadora. No início não foi fácil, mas nada 
é impossível para quem se dedica. Fazia atendimento e 
emissão da coleta, sempre com disposição.

No dia 20 de abril de 2009 fui promovida a Assistente 
Administrativa de Vendas e tinha como tarefa básica dar 
suporte comercial aos clientes. Em agosto de 2014, fui 
novamente promovida a Encarregada Administrativo-
Financeira, cargo que ocupo até hoje. Sou apaixonada 
pelo que faço e pela empresa em que trabalho. Estou 
sempre disposta a dar o melhor de mim”, relatou Bárbara.

A rotina da Encarregada envolve o acompanhamento 
de pagamentos de fornecedores e agregados; tratativas 

de ponto eletrônico dos colaboradores; suporte aos 
funcionários; admissão, demissão e homologação; 
acompanhamento de processos internos e atendimento 
aos clientes.

O esposo Carlos, com quem é casada há cinco 
anos, tem muito orgulho por sua mulher trabalhar em 
uma Organização de grande porte e que dá grandes 
oportunidades para o crescimento dos colaboradores.

Bárbara, que é mãe de Ana Caroliny Peccini 
Quinelato, de três anos, nas horas livres gosta de ficar 
com a filha e o marido – segundo ela a base para uma 
vida feliz e completa.

“Tenho muito orgulho de fazer parte da família 
Braspress. Agradeço primeiramente a Deus e depois 
ao Senhor Urubatan Helou por fazer parte desta 
equipe maravilhosa. Também agradeço à Gerente 
Ligiany Neves Ferreira, por ter tido confiança em meu 
trabalho, pelas oportunidades e pelas promoções a mim 
concedidas, e também aos antigos gestores da filial”, 
finalizou a Encarregada.
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A Encarregada Administrativo-Financeira 
entrou na Organização em maio de 2006



BRASPRESS NEWS84

NOSSA GENTE

Valdei Távora Neto
SUPERVISOR OPERACIONAL DA FILIAL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM (ES)

Acompanhar o descarregamento das carretas de 
transferência, fazer o processo de triagem dos documentos 
para liberação das frotas de entregas, e acompanhar as 
entregas de coletas do dia. Isso faz parte da rotina de 
Valdei Távora Neto, Supervisor Operacional da filial da 
Braspress de Cachoeiro do Itapemirim (ES). 

Valdei, de 31 anos, integra o time da Organização desde 
maio de 2006. “Fui contratado para o cargo de Conferente 
e realizava o descarregamento de carreta, carregamento 
das frotas de entrega e conferência das rotas.

Em 2007, fui promovido a Auxiliar de Pendência e fazia 
o acompanhamento das pendências da filial e também 
era responsável pela emissão. Após dois anos, passei para 
Encarregado Operacional, ficando responsável por toda 
a operação. Hoje sou Supervisor Operacional, cargo que 
ocupo desde agosto de 2013”, afirmou o colaborador.
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Casado há 11 anos com Natalina Garcia Felippe 
Tavora, é pai de Ana Luisa Felippe, de nove anos, e 
Lorenzo Felippe Tavora, de um ano e três meses.

Quando não está no trabalho, o Supervisor Operacional 
gosta de ficar com a família e reunir os amigos aos finais 
de semana. 

“Sinto-me realizado profissionalmente por trabalhar 
com o que gosto, o ramo de transportes, e principalmente 
por estar em uma grande empresa como a Braspress. 
Estou na profissão por amor e espero continuar por 
muito tempo.

Almejo crescer ainda mais e adquirir experiência para 
que, no futuro, possa vir a ser um Gerente de Operações, 
pois este é um dos meus objetivos. Além disso, neste ano 
pretendo fazer um curso voltado a área de logística”, 
finalizou Valdei.

Valdei aproveita o tempo livre 
para ficar com a família
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Pedro Paulo dos Santos
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DA FILIAL DE CAMPINAS (SP)

“A satisfação do tempo de atuação em uma função 
tão completa me trouxe muito conhecimento. Torna-se 
mais prazeroso perceber que houve conquistas em todas 
as áreas da vida. Vale cada minuto na Braspress”.

Esse depoimento foi dado por Pedro Paulo dos 
Santos, Supervisor Administrativo-Financeiro de 51 
anos que está na filial de Campinas (SP) desde março 
de 1985.

Administração de todos os departamentos da filial; 
admissão, contratação e benefícios dos colaboradores; 
questões jurídicas e controle de recursos humanos e de 
materiais fazem parte da rotina do Supervisor. 

“Iniciei na Braspress na função de escriturário, 
o único que compunha o quadro da filial na ocasião, 
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que abrangia uma rotina administrativa e operacional. 
A filial em Campinas havia iniciado as atividades e 
progredia nos negócios em serviços de transportes 
na região. Acompanhei a evolução tecnológica e o 
desenvolvimento organizacional no decorrer dos anos”, 
comentou o colaborador.

Pedro Paulo é bacharel em Letras e em Teologia. Neste 
ano, pretende retomar o terceiro ano do curso de Direito.

Há 24 anos, o Supervisor é casado com Cláudia 
Venâncio, com quem tem três filhos: Pedro Henrique, 
de 22 anos; Matheus Giulio, de 20 anos, e Ana Carolina, 
de 16 anos.

Ler, ouvir música e ficar com a família são as principais 
escolhas de Pedro Paulo para os dias de descanso.

O Supervisor Administrativo-Financeiro 
está na Organização desde 1985



Wilson Alves da Silva
CONFERENTE LÍDER DA FILIAL DE BRASÍLIA (DF)

Em 1992, quando Wilson Alves da Silva tinha 22 
anos de idade, começou a trabalhar na filial da Braspress 
de Brasília (DF). Começou como Ajudante “D” e, após 
dois anos, foi promovido a Conferente Ajudante, cargo 
que ocupou durante 18 anos.

Hoje, aos 45 anos de idade, o colaborador 
é Conferente Líder, atuando internamente no 
atendimento aos clientes que retiram encomendas 
na filial, realizando conferência de carregamento/
descarregamento de carretas e pendências.

“Com o meu trabalho tive a oportunidade de realizar 
os meus sonhos. Consegui comprar a minha casa, meu 
carro e construir uma família estável. Agradeço todos os 
dias as portas que me foram abertas pela Braspress. Sou 

extremamente grato”, relatou o Conferente Líder.
Casado há 13 anos com Romilce Nunis da Silva, 

Wilson é pai de João Gabriel Nunis da Silva, de nove anos.
“Estou muito satisfeito com o trabalho que 

realizo na Braspress, pois posso sustentar minha 
família, proporcionando a estabilidade no nosso 
ambiente familiar. 

Ao longo dos anos, construí um ótimo relacionamento 
com os meus colegas de trabalho, e estar bem tanto no 
ambiente profissional quanto no pessoal me deixa muito 
contente”, finalizou o colaborador.

Nas horas de lazer, Wilson gosta de passear com a 
família, brincar com o filho, ir à igreja e se reunir com 
amigos e familiares. 
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Wilson é casado há 13 anos 
com Romilce Nunis da Silva
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Braspress é pioneira na utilização
do sistema de telemetria

A  Braspress inovou mais uma vez, utilizando, 
desde agosto de 2014, o sistema de 
telemetria da Neomatix, que auxilia a 

Organização a adotar uma abordagem pró-ativa 
no gerenciamento de frota, permitindo priorizar a 
manutenção para um melhor resultado.

Os erros registrados pelo sistema, quase 
imperceptíveis a olho nu, dificilmente seriam 
tratados de maneira correta por falta de informação. 
Assim sendo, as falhas não notadas causariam 
perdas ou prejuízos, além de tempo de ociosidade. 

O equipamento funciona da seguinte maneira: 
quando o caminhão passa pelo sistema, as câmeras 
registram os problemas e geram alertas. Após a 
análise das informações pelo Departamento de 
Telemetria da Braspress, o veículo é encaminhado 
para a área de frota, que faz as correções 
pertinentes. 

Graças ao sistema, é possível identificar se 
a pressão do pneu do caminhão está baixa, se a 
temperatura está alta (através de infravermelho e, 
em caso positivo, indica problemas no freio) e se o 
sulco do pneu está em condições de trabalho ou já 
chegou ao limitador (3 mm).

O sistema é acessado pela internet, e as 
informações ficam armazenadas em um servidor 
externo. A tecnologia funciona em qualquer tipo de 
veículo, sem necessidade de inserir componentes 
eletrônicos no pneu como ocorre em outros 
sistemas disponíveis no mercado.

O investimento no equipamento é custeado pela 
economia realizada pela Braspress. A cada real 
pago, calcula-se uma economia de seis reais com 
a redução de consumo de combustível, aumento da 
vida útil dos pneus, maior produtividade e redução 
de acidentes. 

Kfir Wittmann, CEO da Neomatix, é um dos 
desenvolvedores do sistema de telemetria utilizado 
pela Braspress para fazer o controle de pneus dos 
caminhões por câmeras.

Por isso, a Braspress News encaminhou à 
sede da empresa, em Israel, algumas perguntas. 
Confira a seguir as respostas do CEO dessa 
importante empresa.

Kfir Wittmann, CEO da Neomatix
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Kfir Wittmann: Nós, que sempre gostamos de carros, víamos muitos casos de pneus negligenciados. Por 
isso, pensamos em usar a tecnologia para tornar as coisas mais fáceis e tornar o transporte mais seguro.

Kfir Wittmann: O sistema encontra nos pneus problemas que possam causar risco tanto aos profissionais do 
volante quanto aos próprios veículos e problemas nas estradas. 

Kfir Wittmann: A solução que desenvolvemos utiliza a visão computacional e algoritmos de aprendizagem 
de máquina para analisar os pneus. Trata-se de um tipo de inteligência artificial.

Kfir Wittmann: Queremos criar um gerenciamento de frota livre de estresse, para que nossos clientes possam 
se concentrar em seus negócios principais, sabendo que seus caminhões estão funcionando de forma segura e 
eficiente.

Kfir Wittmann: A Braspress foi a nossa primeira cliente. Estamos orgulhosos por ter nosso sistema utilizado 
pela Organização. Recebemos uma incrível cooperação de todos os níveis de gestão e estamos aprendendo 
muito do desempenho do nosso sistema e seu efeito nas operações da Organização.

Kfir Wittmann: A Neomatix é a única empresa que faz inspeção de vídeo de pneus para caminhões. No 
momento estamos operando no Brasil e no Canadá, preparando-nos para também atuar nos Estados Unidos.

Atualmente oferecemos um sistema para monitoramento automático de pneus, mas planejamos inspecionar 
o veículo inteiro no futuro. 

BRASPRESS NEWS: De onde surgiu a ideia de criar o sistema de telemetria?

BRASPRESS NEWS: Como funciona o sistema?

BRASPRESS NEWS: Qual é a tecnologia utilizada pela Neomatix?

BRASPRESS NEWS: Qual é o objetivo da empresa?

BRASPRESS NEWS: Como você vê a relação da Neomatix com a Braspress?

BRASPRESS NEWS: Conte um pouco sobre a Neomatix.

Sistema de telemetria da 
Neomatix utilizado pela Braspress
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Braspress apoia o promissor piloto 
Alberto Cesar Otazú

A  Braspress renovou o apoio ao piloto 
Alberto Cesar Otazú para 2017. O jovem, 
que vem se destacando no cenário do 

kartismo e Fórmula Vee, conta com o apoio da 
Organização desde 2016, quando participou do 
evento em comemoração aos 60 anos do kart.

Na ocasião, Alberto representou os jovens 
pilotando o Mini Star 5, com motor Komet Sudam 
de 125 cc, de 1985 – o antigo kart de Urubatan 
Helou, Diretor Presidente da Braspress.

A Abkarth (Associação Brasileira de Karts 
Históricos) convidou Alberto Cesar para representar 
a nova geração de pilotos no evento. Como 
não possuía seu próprio kart, os organizadores 
entraram em contato com Urubatan Helou Junior, 
que havia restaurado o kart Mini Star utilizado por 
seu pai no Campeonato Paulista de 1985.

“Também já participei de competições 
automobilísticas. Ao ver o jovem Alberto Cesar, 
relembro meus momentos. Apoiar a carreira dele é, 
ao mesmo tempo, recordar minhas corridas e apoiar 
o futuro do kartismo e de outras modalidades de 
corrida”, declarou o Diretor Presidente da Braspress.

Para o jovem piloto, o apoio da Organização é de suma 
importância para poder aprimorar suas habilidades.

“Antes do patrocínio da Braspress, estava apenas 
participando das corridas, sem condições de treinar. 
Com o apoio, consegui me desenvolver, vencer 
várias provas e garantir dois títulos de campeão. 
Agora, pelo segundo ano consecutivo com o apoio da 
Organização, espero conseguir melhorar mais ainda 
e ganhar muitas competições”, relatou Alberto Cesar.

Alberto Cesar Otazú ao lado 
dos vários troféus já obtidos

 O jovem está se 
destacando no kartismo
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No ano passado, o jovem, que recentemente 
completou 16 anos de idade, estreou no kartismo. 
Depois de apenas nove meses encerrou a temporada 
após participar de 60 provas, subindo no pódio 41 
vezes, com 15 vitórias, 16 pole positions e 11 voltas mais 
rápidas. Ele foi vencedor em seis certames diferentes 
nos kartódromos de Interlagos e Granja Viana.

Foi com essa performance que Alberto Cesar Otazú 
garantiu o título de campeão do Campeonato Master de 
Kart e campeão por dupla/equipe no GP Circuito de Kart 
Amador, no mesmo certame em que terminou em quarto, 
por não ter disputado duas etapas antes de receber apoio. 
Ao final da temporada, ele também foi muito elogiado 
por Ruben Carrapatoso, campeão mundial de kart que 
promoveu uma seletiva entre pilotos amadores, ocasião 
em que o piloto Braspress foi o mais rápido.

Além da renovação com a Braspress, o ano de 2017 
começou muito bem para o jovem piloto, que estreou a 
temporada com duas vitórias.

No final de janeiro, Alberto venceu as duas corridas no 
Kartódromo de Interlagos. A primeira vitória aconteceu 
em uma corrida de duplas, ao lado de Giuliano Sciulli. 

No mesmo dia, largou na pole position, fez a volta 
mais rápida e, mesmo sob intensa chuva, venceu a prova 
de encerramento do Campeonato Torgs de Kart Amador 
de São Paulo com larga vantagem, dando mostras de seu 
talento e segurança em situações difíceis.   

João Alberto Otazú, pai de Alberto Cesar, conheceu 
Urubatan Helou na época em que também corria de kart 
e desde então tem por ele grande carinho e admiração.

“É um orgulho muito grande ver meu filho 
participar da história do kartismo sendo tão jovem e 
com tão pouca experiência, pois começou a correr há 
exato um ano. É uma grande responsabilidade vê-lo 
sendo apoiado pelo Urubatan. 

Sinto uma satisfação por relembrar a história de um 
piloto de grande talento e perseverança, que abriu mão 
de uma carreira promissora para pilotar a Braspress”, 
finalizou Otazú.
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No ano passado o piloto 
estreou nas pistas

Alberto Cesar Otazú 
conquistou o título de campeão 
do campeonato Master de Kart
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Querido Urubatan,
Você é um ser especialmente lindo. Não percebe a 

grandeza de sua luz. Foi escolhido como filho de Deus; é 
eterno. Ele está mesmo no comando.

Amo infinitamente você, que é iluminado pelo nosso 
criador. Seguiremos juntos pelos caminhos por Ele 
determinados.

Romilda Ramos, 

Caro Urubatan,
Quero cumprimentar você, seus filhos, executivos 

e funcionários pela inauguração do Planeta Azul. Vi a 
propaganda no Estadão de terça-feira.

Parabéns!
JG Vantine,

São Paulo (SP)

Prezado Urubatan,
 Quero me congratular com você pela matéria na 

revista Frota & Cia. (dezembro/2016). A Braspress hoje 
é um ícone de inovação no setor do TRC.

Parabéns.
Forte abraço,

JG Vantine,
São Paulo (SP)

Meu caro Urubatan,
Parabéns pela inauguração do seu Planeta Azul.
Sucesso sempre.
Forte abraço,

Érico Ferreira,
São Paulo (SP)

Urubatan,
Parabéns pelo Planeta Azul!
Abraço,

Antonio Kandir,
São Paulo (SP)

Prezado Senhor Urubatan Helou,
Boa noite.
Parabéns pela iniciativa de construir a nova sede da 

Braspress no Planeta Azul, valorizando a livre iniciativa 
como ferramenta de solução social, gerando mais 
empregos e renda.

Temos muito orgulho em contar com sua 
entrevista como parte do acervo da Coleção Pró-
Memória Empresarial, divulgando as suas ideias 
empreendedoras, que começaram com a aquisição de 
um triciclo.

Desejamos muito sucesso. Cordialmente,

Dorival Jesus Augusto,
Hífen Comunicação Editorial,

São Paulo (SP)

Caros Urubatan e Tayguara,
Acabo de receber um exemplar da revista Braspress 

News – edição 32.
Fiquei muito feliz e queria externar minha admiração 

por vocês, que considero muito, assim como a minha 
família toda.

Vocês são grandes exemplos de empresários e líderes, 
mas, acima de tudo, de pessoas, de amigos.

Parabéns pelo Planeta Azul!! Obrigado por 
compartilharem conosco.

José Alberto Panzan,
Anacirema Transportes Ltda.,

Americana (SP)

Ao Ilustríssimo  Senhor Urubatan Helou,
Honrado em cumprimentá-lo, agradeço o envio do 

exemplar da revista Braspress News n.º 32, em especial a 
reportagem da página 70 à 80. Aproveito a oportunidade 
para renovar votos de estima e consideração e coloco-me 
à disposição para o que se fizer necessário.

Aarão Ruben de Oliveira,
Presidente da Agende Guarulhos,

Guarulhos (SP)

Bom dia! 
Recebemos as revistas da edição n.º 32. Que maravilha 

ficou o nosso Planeta Azul! Parabéns à nossa Diretoria
Sandro Lourencini, Gerente Regional,

                                       São José do Rio Preto (SP) 

Prezado Diretor Presidente Urubatan Helou,
Com meus cordiais cumprimentos, acuso o 

recebimento de correspondência encaminhando vídeo 
que desmente acusações contra a maioria dos motoristas 
de cargas no País, como dependência química, alcoolismo 
ou exploração sexual infantil.

Agradeço pela remessa do material, que merecerá 
nosso atento exame.

Com apreço,
Elzivan Sindeaux,

Gerente da filial de Montes Claros,
Montes Claros (MG)

Caro Urubatan Helou,
GRATIDÃO,é impagável.
Agradeço por tudo que você fez nestes últimos anos 

pelo nosso amigo Ney.
Que Deus te ilumine e abençoe para sempre.

Kerpen Seguros,
Fortaleza (CE)

28.06.1956
15.12.2016
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Bom dia a toda a equipe da Braspress.
Quero agradecer a todos, incluindo motoristas e 

ajudantes, a dedicação, a atenção e o comprometimento 
com o trabalho realizado.

Apesar das limitações técnicas, compreensíveis, 
sempre houve profissionalismo e interesse.

O sucesso da Maratona Mude 2016 passa por vocês 
também.

Grande abraço,
Luís Coelho, Coelho Assessoria 

Empresarial Ltda.,
Novo Hamburgo (RS)

Estimados,
Gostaria de parabenizá-los pela reportagem na edição 

32 da Braspress News, “Planeta Azul, Braspress em novo 
endereço”.

Uma vez mais, a Braspress sai na vanguarda 
aplicando tecnologias de ponta para o suporte de suas 
operações.

O Planeta Azul ficou muito bonito, numa área física 
impressionante e com posicionamento geográfico muito 
estratégico.

Os depoimentos dos colaboradores ratificam a 
importância das ações sociais que a Braspress tem 
executado ao longo dos anos, bem como a felicidade por 
estarem na nova casa.

Parabéns e sucesso para todos!
Um forte abraço,

Márcio Cruz Lopes, Dematic Latin América,
São Paulo (SP)

Prezados amigos,
Acabei de ler a revista da Braspress e fico orgulhoso da 

coragem que têm ao concluir o investimento no novo hub.
Parabéns a todos.
Grandes abraços,

Edson Salvio Júnior

Ao Ilustríssimo Senhor Urubatan Helou,
As vendas já estiveram melhores, mas, mesmo 

perante situações adversas, nunca deixamos o transporte 
de excelência prestado pela Braspress.

Temos esperança de que dias melhores nos esperam, 
para que possamos crescer pela via do trabalho duro e 
da honestidade. A respeito desse assunto, separamos um 
pequeno texto que pode inspirar os funcionários a darem 
o melhor de si.

Fazer por merecer
Em uma grande empresa trabalhava Álvaro, um 

empregado sério, dedicado, cumpridor de suas obrigações 
e, por isso mesmo, já com 20 anos de casa. Um belo 
dia, Álvaro vai até o dono da empresa para fazer uma 
reclamação.

- Dr. Moacir, tenho trabalhado durante 20 anos em 
sua empresa com toda a dedicação e agora me sinto um 

tanto injustiçado. O Juca, que está conosco há somente 
três anos, está ganhando mais do que eu.

O patrão fingiu não ouvi-lo e o cumprimentou:
- Foi bom você ter vindo aqui. Tenho um problema 

para resolver e você poderá fazê-lo. Quero oferecer ao 
nosso pessoal uma sobremesa diferente após o almoço de 
hoje. Aqui na esquina há uma barraca de frutas. Por favor, 
vá até lá e verifique se eles têm abacaxi.

Álvaro, sem entender, saiu da sala e foi cumprir a 
missão a ele designada. Em cinco minutos estava de volta.

- Como foi? – perguntou o patrão.
Verifiquei, como o senhor mandou, e eles têm os 

abacaxis – respondeu Álvaro.
- E quanto custam?
- Isso eu não perguntei, não.
- Há outra fruta que possa substituir o abacaxi?
- Também não sei, não.
- Muito bem, Álvaro. Sente-se ali e me aguarde um 

pouco.
O patrão pegou o telefone e mandou chamar o Juca. 

Quando Juca entrou na sala, o patrão foi logo dizendo:
- Juca, quero oferecer ao nosso pessoal uma sobremesa 

diferente após o almoço de hoje. Aqui na esquina há uma 
barraca de frutas. Vá até lá e verifique se eles têm abacaxi.

Em oito minutos, Juca estava de volta.
- E então, Juca? – perguntou o patrão.
- Eles têm abacaxi, sim. Têm em quantidade suficiente 

para todo o pessoal e, se o senhor quiser, eles têm também 
laranja e banana.

- E o preço? – indagou o patrão.
- Bom, o abacaxi é vendido a R$ 9,00 o quilo; a 

banana, a R$ 3,00, e a laranja, a R$ 40,00 o cento, já 
descascadas. Como eu disse que queremos uma grande 
quantidade, eles me concederam um desconto de 15%. 
Deixei reservado o abacaxi. Caso o senhor resolva, eu 
confirmo.

Depois de agradecer a Juca pelas informações, o 
patrão dispensou-o e voltou-se para Álvaro, na cadeira ao 
lado:

- Você falou alguma coisa quando entrou na minha 
sala...O que era mesmo?

- Não era nada sério, não, patrão. Respondeu e saiu 
em seguida.

Muitas vezes nos sentimos impelidos a cobrar nossos 
direitos antes de cumprir com eficiência nossas obrigações.

A ordem é inversa.
Só adquirimos direitos após cumprir nossas 

obrigações, fazendo, assim, por merecê-los.
Rodrigo Bialli,

Livraria do Chain,
Curitiba (PR)

Grande Carina!
Fiz um questionário há algumas semanas, e tive que 

citar pessoas inspiradoras para mim.
Pensei em colocar algum Steve Jobs da vida ou o CEO 

de alguma empresa de que eu gostasse. Acabou que, no 
final, coloquei alguém que realmente me inspira – e desde 
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o primeiro contato: a líder da equipe em que trabalhei no 
passado, Carina Prates.

Obrigado pela resposta!
Às vezes recebemos boletins com tendências de 

mercado, o que acredito que vá contribuir com o nosso 
blog.

Ainda vou voltar.
Grande abraço!
Guilherme Monacelli Cipullo, Itaú Viver Mais,

São Paulo (SP)

Senhor Presidente Urubatan Helou,
Tenho a honra de acusar e agradecer o recebimento 

da revista Braspress News – edição n.º 32, de outubro/
novembro/dezembro de 2016.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos de 
elevada estima e distinta consideração.

Luiz Flávio Borges D’Urso,
Membro Honorário Vitalício da
OAB-SP e Conselheiro Federal e

Vice-Diretor da Escola
Superior de Advocacia,

São Paulo (SP)

Prezado(a) Associado(a),
Foi com muita satisfação que recebemos o seu case 

para o 2.º Prêmio SETCESP (Sindicato das Empresas 
de Transportes de Carga de São Paulo e Região) de 
Sustentabilidade.

Tal ato demonstra o compromisso da direção 
dessa empresa e de seus colaboradores por uma gestão 
comprometida com as boas práticas ambientais, que 
dignificam o setor e criam um mundo melhor para as 
futuras gerações.

Este grandioso certificado que lhe passamos às mãos é 
um modesto ato da sua entidade de classe, reconhecendo 
que sua empresa está na vanguarda do que há de melhor 
no TRC.

Finalizando, fica já registrado o convite para sua 
empresa participar da 3.ª edição do Prêmio SETCESP de 
Sustentabilidade em 2017.

Tayguara Helou,
Presidente do SETCESP e

Diretor de Desenvolvimento e
Novos Negócios da Braspress,

São Paulo (SP)

Caro Amigo,
Agradeço o carinho pelo envio da agenda, que será 

mais uma vez a minha companheira durante o ano de 
2017, a exemplo dos anos anteriores.

Sem dúvidas, o Planeta Azul será um divisor de águas 

na trajetória vencedora da Braspress.
Desejo a você e à sua família um Natal com muita 

saúde e felicidade e que 2017 venha com todas as 
realizações projetadas por você!

Um forte abraço do amigo,
Manoel Sousa Lima,

Conselho de Administração da RG LOG,
São Paulo (SP)

Prezado Urubatan,
Acuso o recebimento do exemplar da Frota & Cia., 

retratando a saga do Planeta Azul, referência para todos 
os transportadores de carga.

Tenho certeza de que esse divisor de águas levará a 
Braspress a um patamar mais elevado, norteando os 
novos caminhos do TRC.

Um forte abraço,
Manoel Sousa Lima,

Conselho de Administração da RG LOG,
São Paulo (SP)

Senhor Urubatan Helou, 
Bom dia!
Muito obrigado pela agenda 2017; vai ser de bom uso.
Desejo ao senhor o mesmo em 2017, repleto de 

conquistas, e que todas as realizações sejam alcançadas.
Obrigado.

Hugo Lima,
Gerente da filial de Santos,

São Paulo (SP)

Meu prezado amigo Urubatan!
Recebo com muito carinho a agenda para 2017 da 

Braspress. Você sempre gentil e cortês, enxergando a vida 
nos mínimos detalhes.

Abraço e obrigado.
Sérgio Neto,

Diretor da MS Express,
Porto Alegre (RS)

À atenção da Diretoria,
A vida é feita de desafios e obstáculos que precisamos 

superar! Para muitos deles são necessários parceiros 
que acreditam no desafio e na capacidade de sairmos 
vitoriosos, trazendo esperança e futuro a muitos que 
necessitam. A Casa do Bom Menino está imensamente 
grata por ter contado com a doação de camisetas diversas 
pela empresa Tip Top e com a entrega realizada pela 
Braspress Transportes. Dessa forma, contribuiu com 
o sucesso deste importante trabalho social e, através 
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desse ato solidário, colaborou com o desenvolvimento 
de nossas crianças e adolescentes. Estamos dispostos 
a manter este canal constantemente aberto para novos 
desafios, para levarmos oportunidades a muitos que 
precisam da nossa solidariedade. Sendo o que se 
apresenta para o momento, reiteramos nossos votos de 
elevada estima e consideração.

Um forte abraço!
Cordialmente,

Lana Costa,
Casa do Bom Menino,

Piracicaba (SP)
Prezado Amigo Urubatan,
Agradeço a gentileza da agenda que me foi enviada, 

como sempre de muita qualidade e beleza, que retrata o 
Planeta Azul da nossa Braspress. Será minha companheira 
pessoal por todo o ano de 2017.

Um abraço do seu amigo
Pedro Lopes,

Presidente da ABTC
(Associação Brasileira de

Logística e Transporte de Carga),
Brasília (DF)

Prezada Denise,
Manifesto o meu pesar por essa perda tão grande.
Que Deus conforte sua família e os amigos que estão 

sofrendo por sua falta.
Maria Aparecida Amaral,

Encarregada Administrativo-Financeira
da filial de Juiz de Fora,

Juiz de Fora (MG)

Denise,
Romilda, uma pessoa muito querida para mim. 

Lamento muito, fazia alguns meses que não conversava 
com ela.

Mivaldo Menezes,
Gerente da filial de Florianópolis, 

Florianópolis (SC)

Denise,
Tarde de luto.
Sou novo na Braspress, mas li e acompanhei tudo 

sobre essa guerreira, que era tida, pelo menos por mim, 
como um espelho dentro da Organização.

Que Deus a tenha na sua maior glória.
Walter Vieira da Fonseca,

Encarregado Operacional da
filial de Maringá,

Maringá (PR)

Bom dia, Denise!
É com pesar que recebemos em Macaé a triste notícia 

do falecimento da Senhora Romilda Nunes. Gostaria de 
deixar os meus sentimentos a todos os seus familiares e 
amigos. Que Deus conforte seus corações.

Leandro do Espírito Santo,
Gerente da filial de Macaé,

Macaé (RJ)

Obrigado, Denise.
 Hoje na missa pedirei por ela o conforto aos amigos 

e familiares.
Cláudio Valente,

Gerente Regional Norte,
Belém (PA)

Boa tarde, Urubatan Helou.
 Gostaria de prestar solidariedade e meus mais 

profundos sentimentos pelo passamento da Senhora 
Romilda.

Sei da importância dela para a história da Braspress.
Certamente a passagem da Romilda por esta vida 

trouxe luz e muitos ensinamentos a todos os que tiveram 
o privilégio de desfrutar de seu convívio.

Que Deus conforte o coração de todos.
Sinta-se carinhosamente abraçado.

Luciana Povreslo,
Encarregada Administrativo-Financeira,

São Paulo (SP)

Ilustríssimo Senhor Urubatan Helou,
Diretor Presidente da Braspress.
 É com muita alegria e orgulho que o parabenizo 

pelas conquistas e inovações no comando da Braspress. 
A história de sucesso da empresa se deve à sua coragem 
e visão moderna de acreditar no transporte de cargas. O 
País necessita de homens visionários como você.

Parabéns, feliz 2017!
Paulo Afonso Rodrigues Lustosa,

Presidente do SETCEG (Sindicato das 
Empresas de Transporte 

de Cargas e Logística do Estado de Goiás),
Goiânia (GO)

Prezado Senhor Urubatan Helou,
Receber a edição da revista Frota & Cia. com matéria 

especial sobre a inauguração do Planeta Azul, o maior 
hub logístico da América Latina, foi motivo de alegria, 
satisfação e orgulho.

Em primeiro lugar por termos sido lembrados para 
receber esta edição. Agradecemos por termos sido 
incluídos no rol de pessoas/entidades que merecem essa 
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atenção. Foi muito lisonjeiro receber a publicação.
Outro motivo de alegria é o fato de a matéria especial 

colocá-lo no lugar onde merece, de “herói às resistências”. 
Conhecemos sua história e sabemos de seu trabalho, 
profissionalismo e compromisso em prol do nosso 
segmento. Nada mais justo, portanto, ser reconhecido 
por isso.

Não temos dúvidas de que a inauguração do “gigante” 
Planeta Azul, além de ser uma justa vitória para você 
como empresário, tem tudo para abrir um novo capítulo 
da história do transporte rodoviário de cargas e logística 
em solo nacional. Parabéns por mais essa conquista!

Um abraço,
Liemar Pretti,

Presidente do Transcares (Sindicato das Em-
presas de Transportes de Cargas & Logística no 

Estado do Espírito Santo), 
Cariacica (ES)

Ao Excelentíssimo Senhor Urubatan Helou,
Diretor Presidente da Braspress,
Senhor Diretor Presidente,
Com os nossos cumprimentos, acusamos o 

recebimento de correspondência na qual Vossa Senhoria 
encaminha os resultados da empresa Braspress e 
apresenta cumprimentos para um feliz 2017.

Agradecemos a gentileza, apresentando nossos 
cumprimentos pelos resultados obtidos. Parabenizamos 
o ilustre Diretor pelo espírito empreendedor e patriótico 
que demonstra pela ampliação da empresa no cenário 
empresarial do País.

Sem mais para o momento, apresentamos nossos 
protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,
Alexandre Nogueira,

Vereador e Presidente da Câmara Municipal 
de Uberlândia,

Uberlândia (MG)

Ao Ilustríssimo Senhor Urubatan Helou,
Diretor Presidente da Braspress
Caro Urubatan Helou,
Em nome da diretoria do SETCERGS (Sindicato 

das Empresas de Transporte de Carga e Logística 
no Estado do Rio Grande do Sul), gostaria de 
parabenizá-lo pelo arrojo, perseverança e coragem. 
Você tem sido um exemplo para muitos que desejam 
empreender!

Receba nossas congratulações pelo Planeta Azul!
Desejo, mais uma vez, um ano novo próspero e de 

muito sucesso para você e toda a equipe da Braspress.

Abraço,
Afrânio R. Kieling,

Presidente do SETCERGS (Sindicato das 
Empresas de Transporte de Carga e Logística no 

Estado do Rio Grande do Sul),
Porto Alegre (RS)

Prezado Urubatan Helou,
 Em nome da UPS do Brasil gostaria de parabenizá-lo 

por esse grande feito!
Sua conquista não foi fruto do acaso e muito menos da 

sorte; ela foi trabalhada, buscada, almejada… e, por isso, 
merece grande destaque e reconhecimento, pois, mesmo 
em meio a enormes dificuldades e turbulências, a sua 
dedicação fez com que você chegasse aonde está hoje.

Novamente, parabéns pela conquista, e que você 
continue a demonstrar muita garra e força para as 
próximas conquistas e desafios que estão por vir.

Um grande abraço. Com sincera admiração,
Nadir Moreno, Gerente Nacional da UPS do 

Brasil, São Paulo (SP)

Prezado Urubatan,
 Acabo de receber a revista Frota & Cia., juntamente 

com sua correspondência, versando sobre o investimento 
no Planeta Azul.

Fico grato pelo envio e feliz com a matéria – algo 
que realmente nos encoraja a permanecer confiantes no 
Brasil, apesar de toda a dificuldade que vivemos.

O importante na vida não é aquilo que se diz, aquilo que 
se pensa ou aquilo que se sabe, mas sim aquilo que se faz.

Meus sinceros parabéns a você e todos da Braspress 
pela brilhante realização.

Abraços a todos.

Sérgio Casagrande de Oliveira,
Vice-Presidente do Grupo Apisul,

São Paulo (SP)

Caro Senhor Urubatan Helou,
Quero agradecer a possibilidade de conhecer um 

site empresarial de vanguarda em nosso amado Brasil. 
Realmente estou impressionado pelo que vi hoje no 
Planeta Azul.

Nos colocamos à disposição, e penso que precisamos 
estar com alguns implementos em sua empresa para que 
tenha uma avaliação da qualidade de nossos semirreboques.

Parabenizo a todos os que compõem essa Companhia 
e desejo muito sucesso a todo o grupo.

Atenciosamente,
José Carlos Sprícigo,

CEO da Librelato, Criciúma (SC)



www.braspress.com.br
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Há 40 anos oferecendo 

infraestrutura, tecnologia 

e segurança no transporte 

de encomendas.
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Matriz: (11) 3429-3333
Comercial São Paulo: (11) 2188-9000

em todo o Brasil
A sua transportadora de encomendas

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

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

AMAPÁ
Macapá ............................... (92) 2125-2700

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

BAHIA
Feira de Santana ................ (75) 3603-1350
Salvador ............................. (71) 3291-6700
Vitória da Conquista ........... (77) 3420-6000

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

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

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

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

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

MATO GROSSO
Cuiabá ................................. (65) 2121-5500

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

MINAS GERAIS
Contagem .. (31) 3359-4200 | (31) 2129-0450
Divinópolis ............................... (37) 2101-1800

Governador Valadares ........... (33) 2101-7100
Ipatinga .................................... (31) 2109-3100
Juiz de Fora ............................. (32) 3690-9900
Montes Claros ......................... (38) 2101-4100
Paracatu .................................. (38) 3311-4300
Patos de Minas ........................ (34) 2106-8200
Pouso Alegre ........................... (35) 3429-5500
Uberaba ................................... (34) 2104-7400
Uberlândia ................................ (34) 2101-7100
Varginha ....................................(35) 2105-6000 

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

PARAÍBA
Campina Grande ................ (83) 3332-1500
João Pessoa ....................... (83) 2107-5800

PARANÁ
Cascavel ............................. (45) 2101-8400
Curitiba ............................... (41) 3239-8200
Guarapuava ........................ (42) 3303-1500
Londrina .............................. (43) 3373-6300
Maringá ............................... (44) 2101-0700
Pato Branco ........................ (46) 2101-9000
Ponta Grossa ...................... (42) 2101-2000
Umuarama .......................... (44) 3361-4300

PERNAMBUCO
Caruaru ............................... (81) 3046-0100
Petrolina .............................. (87) 2101-9700
Recife .................................. (81) 2119-9200

PIAUÍ
Teresina .............................. (86) 3217-1550

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

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

RIO GRANDE DO SUL
Caxias do Sul ...................... (54) 3204-3600
Nova Hamburgo .................. (51) 2123-6100
Passo Fundo ....................... (54) 3317-5300
Pelotas ................................ (53) 2123-3300
Porto Alegre ........................ (51) 2104-3000
Santa Cruz do Sul ............... (51) 3713-7250
Santa Maria ........................ (55) 2101-5100
Santo Ângelo ...................... (55) 3201-4000
Uruguaiana ......................... (55) 3414-5100
RONDÔNIA
Porto Velho ......................... (11) 2188-9000
RORAIMA
Boa Vista ............................ (92) 2125-2700
SANTA CATARINA
Blumenau ............................ (47) 3144-9300
Chapecó .............................. (49) 3319-8700
Criciúma .............................. (48) 2101-8200
Florianópolis ........................ (48) 2106-4600
Itajaí .................................... (47) 2103-6330
Jaraguá do Sul .................... (47) 3274-5700
Joinville ............................... (47) 2101-3700
Rio do Sul ........................... (47) 3531-0600
SÃO PAULO
Araçatuba ........................... (18) 2103-4777
Araraquara .......................... (16) 3334-7272
Barueri-CAOB ..................... (11) 4197-9150
Bauru .................................. (14) 3321-5800
Campinas ............................ (19) 2115-0100
Cantareira-CAOB ................ (11) 3312-5100
Franca ................................. (16) 3111-8000
Piracicaba ........................... (19) 3301-6700
Presidente Prudente ........... (18) 3918-4000
Ribeirão Preto ..................... (16) 2111-1700
Santos ................................. (13) 3131-2500
São José do Rio Preto ........ (17) 2139-6300
São José dos Campos ........ (12) 2136-9400
São Paulo-(Guarulhos) ....... (11) 2188-9000
Sorocaba ............................. (15) 3228-9000
Matriz-SP ............................. (11) 3429-3333
Terminal Fernão Dias...........(11) 2188-9000
SERGIPE
Aracaju ................................ (79) 3251-9000
TOCANTINS
Palmas ................................ (63) 2111-6300

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


