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Grupo Benfica:

Editorial
Um novo ano começou e com ele novos obstáculos, novos desafios e novas
conquistas. Renovamos nossas energias
e respiramos fundo para termos disposição e criatividade para traçar um novo
caminho: a nossa história.

TRANSPORTADORATURÍSTICA BENFICA LTDA.
Nome Fantasia: BENFICA.
Sede: São Caetano do Sul (SP).
End.: Alameda Araguaia, nº 381 - Santa Maria - CEP 09560-380.
Fone: (11) 4220-1222 - Filiais: Pelotas (RS),Três Lagoas (MS) e Diadema (SP).
Pontos de Apoio: Ribeirão Preto (SP), Capão Bonito (SP), Paulo de Faria (SP)
e Mogi Mirim (SP).
www.ttbenfica.com.br

Nesta edição, você poderá conferir
como foi o nosso fim de ano, em 2015,
relembrar os bons momentos e o encontro com os amigos e colegas. Iniciativas
que inspiram e nos fazem aprimorar a
cada ano o que fazemos de melhor. Reve-

BB TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
Nome Fantasia: BBTT.
Sede: Barueri (SP).
End.: Av. Sargento José Siqueira, nº 427 – Jd. Paraíso – CEP 06412-900.
Fone: (11) 4199-2730 - Filiais: Jandira (SP), Itapevi (SP) e Sorocaba (SP).
www.benficabbtt.com.br

ja como foi o nosso café natalino, nossa
participação nas campanhas Outubro
Rosa e Novembro Azul, além das premiações e reconhecimentos do fim do ano.
Boa leitura e até a próxima edição.

RALIP TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.
Nome Fantasia: RALIP.
Sede: Pilar do Sul (SP) - CEP 18185-000.
End.: Rodovia José Waldemar Mazzer, nº 200 - Vila São Manoel.
Fone: (15) 3278-9030 - Filiais: Barueri (SP), Araçariguama (SP),
Sorocaba (SP) eTapiraí (SP).

Marcos Paulo Freitas Carreira
Coordenador e Editor
VIAÇÃO NOIVA DO MAR LTDA.
Nome Fantasia: NOIVA DO MAR.
Sede: Rio Grande (RS).
End.: Rua Jockey Clube, nº 338 – Vila São Miguel – CEP 96.212-730.
Fone: (53) 3293-4500.
www.noivadomar.com.br

nota de falecimento
É com pesar que comunicamos o falecimento do Sócio Diretor da
BB Transporte e Turismo Ltda. Sr. Sérgio Alexandre de Figueiredo
Freitas. Agradecemos a ele a dedicação e colaboração que sempre
disponibilizou para o crescimento da empresa. Continuaremos com a
missão de prestar serviços de transporte com segurança
e qualidade, visando sempre os clientes e colaboradores.
Ele continuará sempre vivo
na memória de todos.

Atenciosamente,
A Direção

BENFICA CARGAS E LOGÍSTICA LTDA.
Nome Fantasia: BENFICA CARGAS.
Sede: Guarulhos (SP).
End.: Rua Campos Sales, nº 100 - Cumbica - CEP 07180-060.
Fone: (11) 2413-5717 - Filial: Manaus (AM).
www.benficacargas.com.br

Expediente
O informativo Benfica é uma publicação das empresas do Grupo Benfica destinado aos colaboradores,
clientes e fornecedores.
Responsáveis:
BB Transporte e Turismo (Sorocaba, SP) e Ralip (Pilar do Sul e Tapiraí, SP) - Aníbal Freitas Paes de Figueiredo
BB Transporte e Turismo (Barueri, SP) - Alberto de Angelis
BB Transporte e Turismo (Jandira, SP) - Fábio Otávio da Silva e Willian Caminha Fonseca
Benfica Cargas e Logística (Guarulhos, SP e Manaus, AM) - Izilda Leonardo Maia
Transportadora Turística Benfica (São Caetano do Sul, Diadema, Capão Bonito, SP e Pelotas RS) - Carlos Thiago Ximenes de Araujo
Viação Noiva do Mar (Rio Grande, RS) - Rafael Freitas
Contato e sugestões:
informativo@benficabbtt.com.br
Produção:
Jornalista: Roberta Garrido - MTB 48731 (SP) • Diagramação: Verbo Comunicação - www.verbocomunica.com.br
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ACONTECEU

Benfica BBTT realizou o já tradicional
Apadrinhamento de Natal
Maria Aparecida Batista - Benfica BBTT

Em novembro passado, a Benfica
BBTT realizou o já tradicional “Apadrinhamento de Natal”, na associação Tenda de Cristo/Gente Feliz, em Carapicuíba. As crianças e adolescentes, que
recebem o apoio da associação, ganharam, das mãos de seus “padrinhos”,
roupas, calçados, brinquedos, produtos de higiene e guloseimas.
Agradecemos aos padrinhos e madrinhas que doaram, não apenas os itens citados, mas principalmente o amor e a esperança no coração de cada um. Sem
solidariedade e amor ao próximo, não seria possível realizar este grande trabalho.

Natal Solidário da TT Benfica animou a sociedade
Carlos Thiago - TT Benfica

No dia 05 de dezembro de 2015, a
TT Benfica participou do Natal Solidário de rua, transportando os voluntários da Abra-te Brasil para confraternizar com mais de 1.200 crianças de uma
comunidade da cidade de Santo André/SP. Assim, a TT Benfica conseguiu
abrilhantar e contribuir para a formação de uma sociedade mais justa e fraterna. Confira como foi este dia.
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Colaborador da Benfica BBTT ganhou o concurso
Motorista Padrão da SETFRET de Sorocaba
Jaime Sardinha - Benfica BBTT

O SETFRET (Sindicato das Empresas

colegas e pela empresa, uma análise de

Durante o café da manhã realizado

de Transporte de Passageiros por Freta-

currículos e prontuários, e provas teóri-

na Garagem de Sorocaba, a diretora co-

mento e para Turismo de Sorocaba e Re-

cas e práticas. Os finalistas receberam,

mercial Dra. Ieda Freitas Santos entre-

gião) promoveu a edição 2015 do Con-

em cerimônia, diversos prêmios e fo-

gou ao colaborador premiado uma tele-

curso Motorista Padrão, em que avaliam

ram classificados de acordo com a pon-

visão, em nome de toda a diretoria da

os profissionais da área nas diversas

tuação. Neste ano, tivemos a participa-

Benfica BBTT. Gostaríamos de parabeni-

empresas de Sorocaba e Região. A pre-

ção do nosso colaborador Ednilson da

zar o colaborador Ednilson pela con-

miação seguiu o mesmo formato do re-

Silva, que trabalha conosco desde feve-

quista e reforçar nosso orgulho de to-

alizado em 2014.

reiro de 1997. Ele provou suas qualida-

dos os colaboradores da empresa, que

des conquistando o 1º lugar entre os

sempre fazem o máximo para agradar

demais motoristas concorrentes.

os nossos clientes.

Os concorrentes foram escolhidos
por meio de uma avaliação feita pelos
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Colaboradores da Noiva do Mar participam de
treinamento para atendimento a deficientes
Rafael Freitas - Noiva do Mar

Do final de novembro ao começo de
dezembro de 2015, a Viação Noiva do

Visuais de Rio Grande (Adevirg), além

está percebendo, aos poucos, que pes-

de ser estudante de Geografia.

soas portadoras de deficiência também

Mar realizou um treinamento para de-

Durante a capacitação, alguns dos

fazem parte do nosso cotidiano: estu-

monstrar a melhor forma de abordar

temas recorrentes foram o respeito que

dam, trabalham, passeiam, entre ou-

pessoas com deficiência. A capacitação

devemos ter com as pessoas e como

tras atividades. Elas deixaram de ser

contou com a participação de todos os

interagir de forma humana com eles,

vistas como um incômodo e passaram

colaboradores da empresa.

ao invés de usar termos que os menos-

a interagir com o ambiente, assim

Eles puderam assistir a uma pales-

prezem. Para facilitar o entendimento,

como qualquer outra pessoa.

tra ministrada por Fernando Castro e

Fernando e Marcelo trouxeram ao pú-

Com este treinamento, buscamos

Marcelo Gallo, com dicas para humani-

blico situações e experiências do coti-

conscientizar nossos colaboradores so-

zar a maneira de auxiliar os usuários

diano para exemplificar como devemos

bre a importância de ajudar e ter res-

deficientes no embarque e desembar-

agir. De acordo com eles, a sociedade

peito ao próximo.

que do elevador do ônibus. Os palestrantes também ensinaram alguns métodos para melhorar o contato cotidiano
com pessoas portadoras de qualquer
tipo de deficiência.
Fernando é coordenador da Coordenadoria Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiências e Altas Habilidades, bacharel em História, pós-graduado
e estudante de Direito. Além de outras
atribuições e experiências, em 1979, ele
fundou a Fraternidade Cristã de Deficientes em Rio Grande. Marcello Gallo é
presidente da Associação de Deficientes
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TT Benfica realiza grande
festa comemorativa de 60 anos
Carlos Thiago - TT Benfica

Em 08 de dezembro de 2015, a Transportadora Turística Benfica realizou um
evento memorável para marcar seus 60
anos de atividade no transporte de passageiros e cargas. O local escolhido foi
próximo à matriz da TT Benfica, em São
Caetano do Sul. Convidados de outras
empresas do Grupo Benfica prestigiaram o evento que contou com a presença de todo o Corpo Diretivo.
Uma retrospectiva com fotos da
época marcou o início da festa, contando toda a trajetória dos sócios que
deram início às atividades do transporte na TT Benfica. O vídeo trouxe depoimentos de alguns colaboradores
falando sobre o que a Benfica representou ou ainda representa na vida de
cada um.
Logo após, os diretores deram seus
depoimentos e parabenizaram cada

nhecida no mercado como uma das

trajetória é resultado de décadas de dedi-

melhores companhias de transporte.

cação e muito respeito que a Benfica

um dos seus colaboradores que fize-

Todos ficaram comovidos com a ho-

conquistou durante cada ano. O evento

ram e ainda fazem da TT Benfica, uma

menagem feita à empresa e aplaudiram

também contou com um delicioso jantar

empresa responsável, confiável e reco-

de pé durante alguns minutos. Toda essa

servido a todos os convidados.
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Noiva do Mar realiza palestra sobre câncer de mama
Rafael Freitas – Noiva do Mar

Outubro é o mês marcado mundial-

O bate-papo teve a parceria do SEST/

aos sinais de nosso corpo, fazendo a

mente pelas campanhas de prevenção

SENAT e foi ministrado pela enfermeira

prevenção de qualquer problema e do

ao câncer de mama, conhecido, por

da FURG, Elaine Miranda Pinheiro. En-

diagnóstico precoce.

isso, como Outubro Rosa. Pensando em

tre os assuntos, estavam os sintomas

A enfermeira ainda abordou assun-

nossas colaboradoras, a Noiva do Mar

deste tipo de câncer, como é feito o

tos como doenças sexualmente trans-

realizou uma palestra especial para aler-

diagnóstico e as maneiras de preven-

missíveis e câncer de colo do útero.

tá-las sobre prevenção, além de reforçar

ção. Além disso, Elaine destacou a im-

os cuidados em relação a essa doença.

portância de estarmos sempre atentas

Entrega da Agenda Histórica
Carlos Thiago – TT Benfica

Mais uma vez, a Transportadora Turística Benfica participou da Agenda Histórica 2016, exemplar que registra o processo imigratório na cidade, ao longo de
mais de 130 anos de história. Sua entrega contou com uma solenidade realizada
na cidade de São Caetano do Sul.
A Benfica, com seus 60 anos de existência, faz parte desta história e recebe o
carinho dos organizadores da Agenda
Histórica 2016. Parabéns por mais um
ano de história e desenvolvimento.
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Prevenção de acidentes do trabalho
Carlos Thiago – TT Benfica

De 23 a 27 de novembro de 2015, a
Transportadora Turística Benfica realizou, em Diadema, a Semana Interna
de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT). A semana teve como
tema: “Acidentes não acontecem por
acaso. A única solução ainda é a prevenção”, frase do colaborador Isac Inácio Pereira (Fiscal Móvel), por meio de
nosso concurso interno. Entre os assuntos abordados durante a semana,
estavam: estatísticas dos acidentes,
DST, alcoolismo, tabagismo, hipertensão, E.P.I.’s e segurança digital.
A atividade contou com a participação de cerca de 300 colaboradores de
todos os setores da empresa e houve,
também, a distribuição de diversos
brindes. No último dia, foi realizado um
coquetel de encerramento da SIPAT
2015, em que o colaborador Isac Inácio
foi premiado por ser o vencedor da frase do ano.

Benfica BBTT realizou a reunião geral
com os colaboradores da manutenção
Bruno Reis – Benfica BBTT

No dia 16 de dezembro de 2015, a
garagem de Jandira recebeu a reunião
geral da manutenção, reunindo os colaboradores das garagens de Barueri,
Itapevi e Jandira.
A diretoria marcou presença e demonstrou o orgulho e carinho que tem
por seus colaboradores. Quem esteve
no local, pode ver, no rosto de cada colaborador, um sorriso ao ter seu trabalho reconhecido nas palavras do Diretor Operacional Sr. Sérgio Figueiredo
Freitas. Como de costume, ao final da
reunião foi realizado o tradicional sorteio de prêmios.
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Campanha do Novembro
Azul e Outubro Rosa
da TT Benfica
Carlos Thiago – TT Benfica

Na última semana de novembro de 2015, a Transportadora
Turística Benfica encerrou a campanha Outubro Rosa e Novembro Azul, conscientizando os colaboradores sobre a importância de cuidar da saúde, tanto mulheres (prevenção do câncer de
mama) quanto homens (prevenção do câncer de próstata).
As campanhas foram finalizadas, aproveitando a SIPAT em
Diadema e Mogi Guaçu, e contaram com o registro das equipes
vestidas de azul e rosa nas unidades da Benfica, bem como em
sua matriz, em São Caetano do Sul.

Benfica BBTT formou novos motoristas em sua escolinha
Bruno Reis – Benfica BBTT

No final de dezembro, o Departamento de RH da Benfica BBTT formou novos
motoristas em sua escolinha. Queremos
dar os parabéns a todos os colaboradores que se formaram!
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Benfica BBTT realiza
café natalino para
marcar fim de 2015
Bruno Reis – Benfica BBTT

Foi com uma mesa repleta de frutas, panetones, bolos, pães e frios

Ônibus da Benfica
BBTT ficam rosa e
azul para marcar
campanhas de
prevenção
Bruno Reis – Benfica BBTT

que os colaboradores foram recepcionados para o tradicional café natalino da Benfica BBTT, realizado em dezembro de 2015. O evento buscou

Durante os meses de outubro e novem-

marcar as atividades de fim de ano, demonstrando o carinho que a

bro de 2015, a Benfica BBTT mostrou sua

empresa tem por seus colaboradores.

preocupação com a conscientização da po-

Todos os detalhes foram preparados pela equipe de RH da Benfi-

pulação e seu apoio a saúde. Em outubro, a

ca BBTT para promover a confraternização dos colaboradores. O

empresa vestiu novamente a camisa do Ou-

café é sempre realizado na madrugada para poder gratificar a todos

tubro Rosa, adesivando um de seus ônibus

no começo de suas jornadas de trabalho.

com a cor que representa a campanha. Com
a iniciativa, a Benfica BBTT procurou ajudar

Recepção de Jandira
em clima de natal

na conscientização da população sobre a importância da prevenção do câncer de mama
e do diagnóstico precoce para garantir a
saúde de mulheres e homens.
Em novembro, foi a vez de mostrar o
apoio à luta contra o câncer de próstata.

Bruno Reis – Benfica BBTT

Além de circular com o ônibus rosa, passa-

Trabalhar em um cli-

mos a operar com um veículo azul, em alu-

ma natalino é sempre

são ao Novembro Azul. Desta forma, bus-

mágico e energizante. E

camos valorizar a vida e alertar as pessoas

foi assim que ficou a en-

de nossas cidades sobre as duas campa-

trada da unidade de

nhas nacionais.

Jandira com os enfeites

Novamente, os ônibus fizeram muito

especiais criados pelas

sucesso por onde passaram!

meninas da recepção e
do SAC da Benfica BBTT
local. Inspiradas pelas cores e harmonia da estação, elas reutilizaram
diversos materiais que iriam para o lixo e transformaram em lindos
adornos para colorir e iluminar o ambiente.
A iniciativa deixou o local de trabalho ainda mais alegre e arrancou sorrisos de todos que passavam por lá.

Fim de ano iluminado nas ruas de barueri
Bruno Reis – Benfica BBTT

As ruas de Barueri ficaram mais ilu-

Marketing e desenvolvido pelos eletri-

minadas no fim do ano de 2015, graças

cistas da Benfica BBTT. O ônibus circu-

ao ônibus natalino da Benfica BBTT que

lou pela linha T253VP1 que saia do Ter-

encantou e alegrou a todos por onde

minal Barueri e ia até o Complexo

passa. O projeto foi criado pelo setor de

Green Valley, em Alphaville.
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