
NEWS

58 anos de história

EDIÇÃO 73 | ABR · MAI · JUN - 2021



2 3

EDITORIAL
RICARDO BOTELHO

DIRETOR-PRESIDENTE DA JAMEF

CHARLES CHAPLIN

E
sta é a primeira edição do nosso 
Jamef News 2021, e iniciamos 
com uma famosa frase de Char-
les Chaplin, em que a palavra 
“persistência” é perfeitamente 

empregada. Assim como o mundo todo, 
os brasileiros têm mostrado força, otimis-
mo e resiliência para continuar adminis-
trando um momento tão delicado como a 
pandemia da Covid-19.

Permanecemos atentos e cuidadosos 
com todas as orientações e determina-
ções dos órgãos oficiais que envolvem 
prudência, cautela e a proteção de todos. 
Por isso, mantemos, com responsabilidade, 
o compromisso de continuar contribuindo 
com os principais setores que abastecem 
e movimentam a economia do país, ofe-
recendo agilidade e precisão durante o 
nosso atendimento, com a melhor solução 
de transporte de cargas no Brasil. 

E por falar de movimentação, 2021 é o 
ano em que comemoramos 58 anos de 
atuação, pois nos aproximamos de mais 

um aniversário, em 17 de maio. Uma con-
quista que teve início em 1963, quando a 
organização foi fundada. 

Da projeção de um sonho até a sua re-
alização, foi preciso muito planejamento, 
trabalho, persistência e perseverança até 
formar um time com pessoas que sempre 
acreditaram em nosso propósito.

A história da Jamef foi, e ainda é cons-
truída, com base no compromisso contí-
nuo com a inovação e no desenvolvimento 
de todos, fatores essenciais que garantem 
a eficiência nos serviços prestados e a sa-
tisfação dos nossos clientes.

Sustentados por valores sólidos, que 
são inegociáveis, e no empenho de um 
alto padrão de qualidade, viemos con-
quistando uma posição de destaque no 

A persistência é o caminho do êxito. 

mercado nesse período, nos movendo a 
persistir cada vez mais!

Passamos por várias mudanças e in-
certezas, e a pandemia agilizou alguns 
processos e tendências, causando inter-
rupções no mercado em geral. Seguindo 
os nossos valores, avançamos em proje-
tos muito importantes para transformar 
ideias inovadoras em realidade. 

Reconstruir e avançar a partir deste 
momento desafiador requer engajar a 
todos em prol do sucesso da economia do 
nosso país. Assim, continuamos a contar 
com a sinergia, a dedicação e o profissio-
nalismo de cada colaborador que integra 
o nosso time.

Nesta edição, tratamos sobre diversos 
acontecimentos, ações e datas relevantes 
que fazem parte deste trimestre, como as 
campanhas realizadas para o Janeiro Bran-
co; o Dia Internacional da Mulher, tão em-
blemático, que contou com uma ação de 
união, empatia e acolhimento; a chegada 

de gente nova no time e oportunidades 
com desafios para outros, entre diversos 
assuntos relevantes. Coube nesta edição, 
ainda, agradecer e homenagear quem faz 
parte da nossa história: colaboradores e 
mães, pelos seus dias.

Com carinho, afeto e respeito, trans-
mito a todos, a minha gratidão por faze-
rem parte dessa trajetória. 

Parabéns e muito obrigado pelos 
58 anos de história, com vocês!
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nada em todas as unidades, lembrou que a 
divulgação também foi reforçada por meio de 
ferramentas, canais de acessos e instituições 
parceiras que oferecem suporte gratuito. 
“O aplicativo Victory Health, por exemplo, é 
uma plataforma que ajuda na busca por uma 
vida mais saudável. A interação possibilita ao 
usuário receber sugestões, missões e dicas de 
saúde para que as adapte ao seu dia a dia”, 
explica. As ações se estenderam também 
às iniciativas do SEST/SENAT, que oferece 
em todo o país, atendimentos de saúde 
com dentistas, fisioterapeutas, psicólogos 
e nutricionistas para trabalhadores do setor 

de transporte, seus dependentes, para o 
público em geral, e ao nosso convênio de 
saúde, que possui canais exclusivos para 
atendimento on-line e esclarecimentos de 
dúvidas.

 Essa foi uma campanha para mostrar 
toda a rede de apoio que o colaborador 
pode ter para o autocuidado. Afinal, essa 
é a mensagem da campanha do Janeiro 
Branco: cuidar da saúde mental é cuidar de 
si por completo. E nós da Jamef estamos 
juntos nessa busca constante pelo equilíbrio 
e pelo bem-estar.

 

Apoiar o Janeiro Branco 

reforça o nosso cuidado e 

interesse na saúde e bem-

-estar de todos. 

Compartilhar conheci-

mento favorece o diálogo 

aberto, livre de mitos e ta-

bus sobre o assunto e, as-

sim, normalizamos a pro-

cura por ajuda

JANEIRO  BRANCO

M
anter o equilíbrio e o 
bem-estar requer cuidados 
e atenção para vários 
fatores físicos e psíquicos. 
Para ajudar a enfrentar 

essas e outras questões relacionadas à 
vida, mais uma vez, iniciamos o ano com 
nossa Campanha do Janeiro Branco, com 
o objetivo de engajar a todos e chamar a 
atenção em torno dos temas ligados à saúde 
mental e emocional.

O começo de ano sempre é marcado 
como a época de fazer planos no âmbito 
pessoal e profissional, mas para estar pronto 
e partir em busca dos sonhos e projetos ou, 
simplesmente, cumprir as tarefas diárias com 
foco, é preciso cuidar da saúde física e mental. 
De acordo com a Organização Mundial da 

QUEM CUIDA DA MENTE, CUIDA DA VIDA!

Saúde (OMS), a saúde é um estado em que 
se conquista pelo bem-estar físico, mental e 
social. Não se trata somente da ausência de 
doenças, como se acreditava antigamente, 
e é essa mensagem de autocuidado que 
queremos passar.

A campanha deste ano, que teve início 
no dia 11 de janeiro, foi um convite à reflexão 
sobre a vida, as emoções, os relacionamentos, 
as atitudes e como elas podem influenciar 
na saúde mental de cada um.

Esse ano, toda a ação foi realizada por 
meio de cartazes, banners e e-mails. Patrícia 
Siqueira, coordenadora do SESMT/SMS 
(Serviço Especializado em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho) da 
Jamef, responsável pela campanha dissemi-
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Expansão: Em 1972, mudamos o 
nome para Jamef, que representa a 
junção das iniciais do fundador, Sr. José 
Alves Martins e seus Filhos. Na mesma 
década, inauguramos a unidade de São 
Paulo, SP e iniciamos com o transporte 
de carga geral.

Anos seguintes: Nós nos especializa-
mos no transporte de cargas fraciona-
das, modernizamos o setor de relaciona-
mento e fomos pioneiros na construção 
de um time dedicado aos clientes. Reali-
zamos grandes investimentos na década 
de 80, e com isso padronizamos toda a 
frota e criamos a primeira logomarca da 
empresa. 

Ampliação: Com os anos 90 
vieram as inaugurações das 
unidades de Curitiba, PR, e 
Campinas, SP. Revitalizamos 
novamente toda a frota, e 
os veículos passaram a ser 
rastreados via satélite 24 
horas por dia. Os anos 2000 

foram marcados pela cres-
cente demanda do mercado, 

e novos investimentos nos leva-
ram à abertura de novas filiais, passando 
a atender às regiões Sul e Sudeste em 
sua totalidade. Durante esse período, 
profissionalizamos o nosso modelo de 
gestão, com o auxílio da Fundação Dom 
Cabral em todo o processo, e forta-
lecemos a nossa organização. Vieram 
novas expansões, e passamos a atuar no 
Centro-Oeste por meio das unidades 
de Brasília, DF, e Goiânia, GO. Seguimos 
firmes e, em 2012, subimos com força 
total ao Nordeste com o modal rodovi-
ário. Reposicionamos a marca com nova 

A
ssim como muitos empre-
endedores, o Sr. José Alves 
Martins teve um sonho 
que o motivou a seguir em 
frente e trabalhar muito até 

realizá-lo. Enfrentou grandes desafios e 
superou muitos deles, pois sempre acre-
ditou que investir em um negócio que 
pudesse movimentar a economia do país 
seria uma excelente oportunidade para 
contribuir com o seu crescimento, e assim 
tem sido!

Próximos de completar 58 anos de 
história, em 17 de maio, orgulhamo-nos 
de ter chegado até aqui! São 30 unidades 
localizadas no Brasil, mais de 3 mil cola-
boradores diretos e uma frota que soma 
1200 veículos. 

A história da Transportadora 
Divinópolis, que nasceu na cidade de 
mesmo nome  em Minas Gerais, começou 
a ser traçada em 1963, com o transporte 
de café até Belo Horizonte. Na certeza 
de sua expansão, o fundador, Sr. José, e 
seus filhos, levaram-na para novos rumos, 
o que possibilitou grandes conquistas 
e o importante reconhecimento como 
referência no transporte de encomendas 
urgentes. 

São milhares de quilômetros percorri-
dos e toneladas de cargas entregues em 
todo o país com agilidade, cuidado, segu-
rança e responsabilidade, pois transporta-
mos muito mais do que cargas fraciona-
das: nós entregamos histórias, emoções, 
sorrisos e satisfação aos nossos clientes.

CHEGANDO AOS 58 ANOS DE HISTÓRIA

Por isso, agradecemos 

a todos que nos permitem 

avançar nessa trajetória, 

com excelência!
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Juliano Alba, 

Gerente Jamef

AUMENTO 
DA FROTA

A NOSSA FROTA SÓ CRESCE, COM NOVOS INVESTIMENTOS EM
CAVALOS MECÂNICOS MERCEDES-BENZ E UTILITÁRIOS FIAT

O 
compromisso de garan-
tir um excelente nível de 
serviço para os nossos 
clientes nos impulsiona 
a investir cada vez mais 

em parceria, tecnologia, e no treina-
mento de todo o time. Mantivemos os 
avanços com a revitalização e ampliação 
da nossa frota, com a aquisição de novos 
cavalos mecânicos Mercedes-Benz Axor 
2041, e dos modelos mais compactos 
da Fiat: Fiorino Furgão e o Mobi, para 
apoiar as operações das unidades e su-
prir a crescente demanda, superando a 
necessidade do mercado com excelên-
cia.

Com o desenvolvimento de alguns 
setores desde o ano passado, antecipa-
mos vários projetos e aplicamos recur-
sos para aumentar a produtividade sem 
perder a qualidade dos serviços presta-
dos.

“O impacto dos investimentos em 
frota para os colaboradores, clientes e 

para a Jamef envolve a geração de empre-
go, ampliação do quadro de motoristas, 
conforto e segurança, em relação à nova 
tecnologia, e mais confiabilidade e cre-
dibilidade junto aos nossos 
clientes”, explica Juliano 
Alba, gerente de tráfego, 
manutenção e frota, sobre 
os reflexos das novas aquisi-
ções.

Nos últimos anos, demos grandes 
saltos e apostamos fortemente no de-
senvolvimento, fortalecimento do time 
e no aumento da capacidade operacio-
nal e de atendimento, com a abertura 
e ampliação de novas unidades de alto 

logo e o slogan: “A gente sempre leva o 
melhor para você.”

Desenvolvimento e tecnologia: 
Muitos investimentos foram realizados 
em infraestrutura e novas unidades, com 
a abertura de Londrina, PR, e Divinópolis, 
MG, cidade que deu início à nossa tra-
jetória. Confiantes, instalamos o Sorter 
na unidade de Barueri, SP, um sistema 
automatizado de distribuição de enco-
mendas; revitalizamos e ampliamos a 
frota, com a aquisição de equipamentos 
modernos; instalamos inteligência arti-
ficial em todos os nossos veículos para 

detectar fadiga e mitigar os riscos de 
acidentes nas estradas; desenvolvemos 
aplicativos para dispositivos móveis, que 
facilitam o monitoramento das entregas; 
implantamos o mais moderno software 
de relacionamento com o cliente, inte-
grando o negócio dos clientes à Jamef, 
entre outros. 

Um futuro com otimismo: Em 2020, 
evoluímos com o mercado e nos adap-
tamos ao “novo normal”. Temos seguido 
otimistas para continuar contribuindo 
com o pleno desenvolvimento do nosso 
país. Na contramão da crise causada 
pela pandemia do novo coronavírus, 

mantivemos o olhar com foco no futuro. 
Evoluímos crescendo com o aumento e 
o fortalecimento do nosso time, aposta-
mos em desenvolvimento e capacitação 
humana, acompanhamos tendências 
tecnológicas e de sustentabilidade. 
Ampliamos as estruturas e a nossa ca-
pacidade operacional e de atendimento, 
sem perder a qualidade. Esse é o nosso 
propósito e compromisso com você. 
Levar a cada um de nossos clientes o 
melhor, sempre!

Compartilhamos um resumo da 
nossa trajetória, construída com base 
no respeito, na confiança e na parceria 
de todos. Ressaltamos ainda que vem 
muita coisa boa por aí, aguardem!

Agradecemos aos nossos clien-
tes, colaboradores e parceiros por 
mais um ano de novas conquistas 
e de muita confiança.

Desenvolvemos aplicativos 
“mobile” que facilitam o 
monitoramento de entregas
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padrão, e com tecnologia de segurança 
de ponta.

Para acompanhar os setores de 
grande crescimento, contamos com 
100% de frota própria de transferência. 
Nós compreendemos os desafios dos 
nossos clientes, e por isso vamos além 
de coletar e entregar encomendas: pro-
pomos soluções sob medida, investindo 
constantemente em pessoas, inteligên-
cia artificial e infraestrutura.

“No transporte temos o compromis-
so de atender às exigências do cliente,  
destacando-nos na redução dos prazos 
de entrega, na segurança dos produtos 
transportados e na agilidade e perso-
nalização do atendimento. Nesse con-
texto, estamos bastante otimistas, pois, 
mantendo os investimentos em todas as 
frentes do nosso negócio, tornamos os 
serviços cada vez mais ágeis, facilitando a 
conexão entre os mercados, fortalecendo 

laços e contribuindo cada vez mais com 
o crescimento econômico do nosso país”, 
explica Pedro Maniscalco, nosso dire-
tor de operações.

“Atendemos com excelência, agre-
gando valor aos produtos transportados, 
garantindo que cheguem com agilidade 
nas condições desejadas e aos destinos 
certos, ao mesmo tempo superando as 
expectativas de nossos clientes”, conclui 
Pedro.
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DIA MUNDIAL 
DE CONSCIENTIZAÇÃO 
DO AUTISMO

No próximo dia 02 de abril é 
comemorado o Dia Mundial 
de Conscientização do Au-
tismo, instituído pela Orga-

nização das Nações Unidas (ONU) em 
2007, para a conscientização sobre o 
tema. No ano seguinte, em 2 de abril de 
2008, a iniciativa foi elogiada pelo Se-
cretário-Geral da ONU, Ban Ki-moon, 
e considerou o Catar e a família real do 
país, como um dos maiores incentivado-
res para criação do dia e pelo empenho 
sobre assunto.

O TEA, Transtorno do Espectro do 
Autismo, é uma condição de saúde ca-
racterizada por déficit na comunicação 
social (socialização e comunicação verbal 
e não verbal) e comportamento (inte-
resse restrito e movimentos repetitivos). 
Existem muitos subtipos do transtorno 
que se usa o termo “espectro”, pelos 
diversos níveis de suporte que necessi-
tam. Há desde pessoas com condições 
associadas, como deficiência intelectual 

ESTAMOS ENGAJADOS COM A PARCERIA  

DA REVISTA AUTISMO, EM PROL DESSA CAUSA

e epilepsia, até pessoas independentes, 
que levam uma vida comum.

Em apoio a essa causa, tão nobre, 
que estimula e propaga esclarecimentos 
sobre o tema, estamos novamente uni-
dos ao idealizador da Revista Autismo, 
Francisco Paiva Júnior, editor-chefe, 
para contribuir com a sua distribuição, 
de forma gratuita, em torno de todo 
país. A revista, que chegou a sua 12ª edi-
ção, reforça a tese “Respeito para todo 
espectro”, com a produção de uma 
matéria sensacional sobre “autismo e 
o mercado de trabalho”, entre muitas 
outras.    

Outra importante notícia sobre a 
startup é o desenvolvimento de uma 
rede social, a tismoo.me (www.tismoo.
me), totalmente dedicada ao autismo e 
às síndromes relacionadas. 

Revista Autismo

A primeira no mundo com matérias 
específicas, como uma nova forma de 
reunir todo o ecossistema do autismo. 
Uma excelente oportunidade para que 
as pessoas possam ficar cada vez mais 
próximas da medicina especializada.   

Especialmente, neste dia, vários 
monumentos que representam os car-
tões postais, no mundo inteiro, ficam 
iluminados com a cor azul, como uma 
forma de conscientizar as pessoas sobre 
o TEA -Transtorno de Espectro do Au-
tista, como o Cristo Redentor, no Brasil, 
a Torre Eiffel, na França e o Empire State 
Building, nos EUA. 

Desde que iniciamos essa parceria 
com a Revista Autismo, a chamamos 
de “Parceria do Bem”, pois para nós 
é muito gratificante fazer parte de um 
propósito que beneficia a todos, prin-
cipalmente em um momento em que 
é preciso reforçar a importância dos 
cuidados de todos em prol da saúde e 
bem-estar.

Acreditamos em todas as ações que possibilitam a dis-

seminação de temas tão importantes quanto o autismo. 

Contribuir com a democratização da informação sobre o 

assunto, reforça o nosso cuidado e compromisso com todos 

os colaboradores, clientes, parceiros e com a sociedade em 

geral destaca Paulo Nogueirão, diretor comercial e marketing.

É uma grande satisfação fazer parte dessa ação!

http://revistaautismo.com.br
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CICLO 
SUSTENTÁVEL

PRESERVAR A ÁGUA É VALORIZAR A VIDA! E CABE A CADA UM DE NÓS 
FAZER A DIFERENÇA QUE VAI IMPACTAR O MEIO AMBIENTE

D
iante de um cenário alar-
mante com questões de 
impactos ambientais, de-
senvolvemos, em 2009, um 
projeto já conhecido por 

muitos na Jamef, que é o sistema de 
tratamento e reutilização da água, 
em nossa matriz, em São Paulo, em que 
a água coletada da chuva pode ser reu-
tilizada durante meses até retornar ao 
meio ambiente.

Temos um reservatório com 30 
metros de comprimento, 2,3 metros de 
altura e 1,2 metro de largura, totalizan-
do um volume de 82,8 metros cúbicos. 
O equipamento comporta até 82.800 
litros de água, que possibilita a lavagem 
de 20 veículos por dia, em média.

“Essa é uma ação indispensável para o meio ambiente 
e que, consequentemente, traz benefícios para todos e 
para a Jamef” explica Vinícius Micheluzzi, encarregado 
administrativo da manutenção e frota.

Temos três pontos de captação de 
água da chuva:

• Telhado da manutenção predial;
• Posto de abastecimento;
• Lavador.

Desses pontos, a água segue para 
nossa primeira galeria, que é o nosso 
reservatório de água limpa. Esse reser-
vatório possui um registro, que deixa a 

“A água é o principal alimento da natureza. Economi-
zar, tratar e reutilizar a água é uma medida inteligente, 
econômica e vital para todos”, destaca Renan Cunha, 
encarregado da manutenção e frota.

água fluir para os nossos escovões de 
lavagem da frota.

Toda a água do sistema de lavagem 
é captada pelas caixas separadoras. Em 
seguida, vai para a estação de água suja 
e é bombeada para a estação de trata-
mento. Lá ela passa pela decantação e 
todo o processo de limpeza, separando 
a água dos tecidos oleosos. Após a lim-
peza da água, ela retorna para a etapa 
um, na galeria de água limpa, para ser 
utilizada novamente na lavagem da 
frota.

<Clique aqui e conheça todos os 
detalhes do projeto!>

E COMO FUNCIONA O 
DESCARTE CORRETO?

Dentro desse processo, a água que 
não tem mais utilidade é descartada 
corretamente na caixa de areia da Jamef, 
visando não contaminar o meio ambien-
te.

Esse processo funciona como uma 
peneira, pois embaixo da areia há uma 
tela, na qual é feita a separação da água 
dos demais resíduos. Dessa forma, nesse 
estágio, a água já está tratada, ficando 
na parte superior da caixa de areia ape-
nas as impurezas e, na parte inferior, a 
água retorna de forma pura à natureza.

Esquema prático do 
ciclo de reutilização de água

https://sites.google.com/sao.jamef.com.br/jamef-direcao-certa/p%C3%A1gina-inicial/acelerando/4-abril2020?authuser=0
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PONTO CEGO

R
ealizamos mais um importan-
te investimento para mitigar o 
risco de acidentes, oferecendo 
ainda mais segurança ao nosso 
time de motoristas. Desde o 

início do ano, todos os nossos veículos 
ganharam identificadores de pontos 
cegos. O objetivo é sinalizar áreas em 
que a visão do motorista é mais restri-
ta, principalmente para motociclistas, 
ciclistas e pedestres, que diante da sina-
lização podem adotar uma condução ou 
postura preventiva.

Pontos cegos são comuns em veícu-
los grandes como caminhões, carretas 
ou ônibus, e são áreas em que a lataria 
não é bem visualizada por quem está 
dirigindo.

“Há quem acredite que o motorista 
de caminhão, por estar em uma altura 
elevada em relação a outros condutores, 
tem uma visão mais privilegiada do seu 
entorno. Entretanto, não é dessa forma 
que realmente acontece na prática. Por 
um espaço de quatro metros, a partir 
do banco do motorista, os condutores 
possuem certa limitação para enxergar 
carros e, principalmente, ciclomotores 
que estejam trafegando ao seu lado. O 

objetivo dos identificadores é dar mais 
um passo no nosso projeto Segurança 
Embarcada, protegendo também quem 
está nas vias, evitando situações de ris-
cos”, conta Juliano Alba, gerente de 
tráfego, manutenção e frota.

1. Região ao final da cabi-
ne dos dois lados;

2. Do lado direito da ca-
bine, onde a área de 
ponto cego é maior;

3. Atrás do caminhão, a 
poucos metros do final 
da carreta ou baú;

4. Próximo à dianteira da 
cabine;

5. Em diagonal à dianteira 
da cabine.

DEVIDO À DIMENSÃO DO VEÍCULO, OS PONTOS CEGOS 

PODEM SER MAIORES. CONHEÇA ALGUNS:

Separamos algumas dicas ao se 
aproximar de um caminhão:

1. Não ultrapasse pelo lado direito;
2. Se estiver atrás, mantenha uma dis-

tância segura e fique mais à esquerda;
3. Evite trafegar ao lado, principalmente 

do direito;
4. Não desacelere logo após a ultrapas-

sagem, você pode entrar no ponto 
cego dianteiro;

5. Se estiver muito próximo, buzine caso 
a seta do caminhão seja acionada, ou 
se notar que ele começou a se mover 
na direção da sua faixa;

6. Se você tiver contato visual com o 
motorista pelos retrovisores do cami-
nhão, significa que ele também pode 

vê-lo. Apenas fique atento e mante-
nha seu veículo à vista; 

7. Ao detectar a intenção do caminhão 
de realizar uma curva ou mudar de 
faixa, seja paciente e espere sua vez.

Acompanhamos as tendências e 
ajustamos as estratégias de ação para 
antecipar o futuro à medida que ele 
surge.

Por um espaço de quatro 
metros, a partir do banco do 

motorista, os condutores possuem 
certa limitação para enxergar carros 
e, principalmente, ciclomotores que 

estejam trafegando ao seu lado. 
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SEGURANÇA 
EMBARCADA

A SOLUÇÃO DE SEGURANÇA UTILIZADA EM NOSSOS VEÍCULOS 
TEVE DESTAQUE NAS EMISSORAS DE TV: REDE RECORD 
E REDE GLOBO DE TELEVISÃO

A
pós conquistarmos o 1º 
lugar no Prêmio de Sus-
tentabilidade na cate-
goria Responsabilidade 
na Segurança Viária ou 

do Trabalho, com o case tecnologia 
de Segurança Embarcada dos nossos 
veículos, o tema teve destaque nos pro-
gramas de TVs Brasil Caminhoneiro, da 
emissora Rede Record e AutoEsporte, 
da Rede Globo.

Os apresentadores dos programas 
Brasil Caminhoneiro, Fernando Ri-
cheti (Rede Record) e do AutoEsporte, 
César Urnhani (Rede Globo), conhece-
ram a tecnologia que tem foco na vida 
e na segurança de nossos condutores e 
as matérias trataram de segurança no 
trânsito e tecnologia, proporcionando 
maior conscientização sobre a seguran-
ça dos motoristas nas rodovias. Os pro-
gramas foram ao ar em março, no final 
de semana, nos dias 20 (sábado) e 21 
(domingo).

“É muito importante que esse sistema 
e seus resultados sejam disseminados, e é 
fundamental que, assim como a Jamef, 
outras empresas tenham consciência de 
que sempre é possível fazer mais para a 
proteção da vida, em todos os sentidos”, 
conta Juliano Alba, gerente de tráfe-
go, manutenção e frota.

Com a veiculação da matéria, Julia-
no espera difundir o conhecimento e o 
entendimento da tecnologia a favor da 
Segurança Embarcada. “O risco pode ser 
reduzido significativamente, desde que as 
empresas invistam em segurança inteli-
gente”.

Implementado em 2018, por nossa 
Central de Tráfego, a tecnologia que 
garante maior segurança e proteção 
em todas as viagens, já nos concedeu 
algumas conquistas, e a certeza de que 
estamos no caminho certo.

Bastidores da gravação 
na Jamef (matriz São Paulo), 

realizada em janeiro

1º lugar no Prêmio 
de Sus tentabilidade na 

catego ria Responsabilidade 
na Segurança Viária ou do 

Trabalho, no SETCESP & 
Transporte Moderno

“A dissemina-
ção desse tema e 
de sua importân-
cia envolvendo a 
empresa, fortale-
ce o nosso com-
promisso com as 
boas práticas, para 
mantermos a proteção de todos os cola-
boradores e da sociedade em geral. Para 
nós, foi uma satisfação muito grande 
poder contribuir com informações e es-
clarecimentos sobre a solução tecnológi-
ca. Os resultados positivos deste valioso 
investimento, nos dá a oportunidade de 
refletir, sempre, e, cada vez mais, que 
transportar encomendas vai além de cui-
dados com a carga, requer, especialmen-
te, prudência e atenção com o bem-estar 
de todos”, comenta Pedro Maniscalco, 
nosso diretor de operações.

A solução é formada por dois mó-
dulos de segurança: a Telemetria e o 
Detector de Fadiga, totalmente digitais 
e tecnológicos.

A modalidade de segurança por Te-
lemetria permite monitorar os veículos e 
controlar todas as ações dos condutores, 
desde freadas bruscas, curvas acentua-
das, giros, velocidade em excesso, entre 
outras. Já o detector de fadiga, monitora 
o comportamento do motorista, como o 
cansaço e o sono, além de suas distra-
ções, utilização de celular, entre outras.

Com o sistema de registro que evi-
dencia e gerencia todas as ocorrências, 
é possível tomar decisões imediatas, 
tratando melhorias operacionais e, 
principalmente, garantir e preservar a 
segurança dos condutores durante as 
viagens, em tempo real.
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ESTAMOS A TODO VAPOR NO COMBATE À COVID-19, 
MANTENDO AS AÇÕES INTENSIFICADAS

T
emos acompanhado o perío-
do da nova fase da pandemia 
no país, que requer aumen-
tar a atenção e o cuidado de 
todos. Em vista disso, mante-

mos a diligência do nosso trabalho para 
o enfrentamento da Covid-19, e desta-
camos que todas as nossas ações para a 
proteção dos colaboradores e seus fami-
liares estão a todo vapor!

O cenário atual está ainda mais 
preocupante, haja vista as condições de 
vagas nos hospitais, as atualizações de 
informações sobre o assunto e os novos 
decretos dos órgãos oficiais, autoridades 
governamentais e da saúde. 

Não mediremos esforços para pro-
ceder em conformidade com as deter-
minações de zelo, com base nos pro-
tocolos. Assim, destacamos que temos 
acompanhado o desempenho das uni-
dades para contribuir com o êxito das 
práticas, reforçando sempre a comuni-
cação, esclarecimentos e orientações 
necessárias. 

As medidas envolvem o distancia-
mento social, a disponibilização do ál-
cool gel e máscaras, medição diária da 
temperatura dos colaboradores, carta-
zes e e-mails orientando sobre cuidados 
de higiene e saúde, liberação de traba-
lho remoto para aqueles cujas ativida-
des permitem, acompanhamentos via 
Telemedicina, entre outros. Além disso,  
nosso time de liderança está totalmente 
engajado em prol do combate à pande-
mia.

Aliado ao distanciamento social, 
o uso de máscaras e álcool gel forma 
o time de principais combatentes 
contra a disseminação do vírus.

Recentemente a filial de Vitória, 
ES, promoveu na unidade uma impor-
tante palestra, ministrada por Lucas Ni-
colas Muller, do Grupo Saúde e Vida 
de SP, para reforçar o tema Covid-19 e 
conscientizar a todos sobre higiene e 
saúde. Entre os participantes, estive-
ram presentes todo o time operacional, 
inclusive os motoristas e os ajudantes, 
que se sentiram ainda mais assistidos e 
protegidos. A palestra foi aberta para 
perguntas e se tornou um debate rico 
em esclarecimentos. 

No término dos eventos, que con-
taram com três horários para atender 
toda equipe, foram distribuídos “novos 
kits de cuidados”, contendo máscaras, 
flanela e um borrifador para mantê-lo 
abastecido de álcool gel. Esse impor-
tante movimento contou com o envolvi-
mento de todo o time, especialmente da 
colaboradora Lorraine Nascimento de 
Morais, assistente do setor pessoal, 
na unidade VIX.

Seguimos firmes, com a certeza de que o momento requer 
união e esperança, e todas as nossas ações são baseadas nessa 
premissa. “Pensar no próximo é o primeiro passo para agir em 
benefício de quem precisa de nós para ter o máximo de segurança 
possível. Atuar no setor de transporte e atender às necessidades 
do mercado, contribuindo com a evolução da economia, vai além 
de oferecer soluções e cuidados com a carga transportada; preci-
samos garantir a segurança de todos e compreender a necessidade 
de continuar o que fazemos de melhor”, explica Kênia Andrade, 
gerente da filial Vitória, ES.

A palestra também abor-
dou aspectos emocionais 
decorrentes da pandemia 
- Unidade Vitória, ES.

COMBATE À COVID-19
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MOVIMENTO DE CARREIRAS

AQUI AS EXPERIÊNCIAS E OS TALENTOS SÃO RECONHECIDOS

P
róximos de completar 58 anos de 
atuação, celebramos também 
nesta edição do “Jamef News”, 
todas as grandes conquistas e 
mudanças positivas que visam 

acompanhar as tendências de mercado e, 
principalmente, atender às suas expecta-
tivas com agilidade e precisão.

Carlos Barbieri assumiu a gerência 
regional sudeste em nossas unidades de 
São Paulo, capital; Barueri, SP; Rio de 
Janeiro, RJ; Contagem, MG e Vitória, 
ES. O profissional possui grande experi-
ência e desempenha um excelente tra-
balho, desde que iniciou conosco em sua 
regional. “O desafio é grande, e sem dúvida 
o conhecimento em todos os processos do 
negócio irá agregar experiência e refor-
çar a minha atuação estratégica”, afirma 
Barbieri.

Geizi Cavinato assume a posição 
na gerência nacional de vendas. Um 
importante reforço na área de negócios, 
com foco em inovação, relacionamento 
e soluções estratégicas. A profissional 
reúne uma sólida experiência no segmen-
to de transporte, e desempenhou um ex-
celente trabalho na gestão da unidade de 
Campinas, SP. Agora em seu novo desafio, 
teremos a oportunidade de contar com a 
sua expertise em vendas e entregas con-
sultivas, implementando ações inovadoras 
e exponenciais para o negócio. “Essa nova 
estrutura vem para fortalecer e melhorar 
ainda mais nossos processos comerciais, 
visando à experiência do cliente em relação 
a nossa prestação de serviços”, comenta 
Geizi.

Com todos os investimentos realiza-
dos nos últimos anos e com o nosso time 
fortalecido, estamos preparados para 
atender de forma personalizada a todos 
os nossos clientes e os embarcadores, que 
precisam de qualidade durante o processo 
de fidelização de seus clientes e gestão de 
seus negócios.

“A Jamef sempre esteve à frente de seu 
tempo, empreendendo para um crescimen-
to sustentável no país. Oferecer soluções 
completas no setor de transporte para 
encomendas envolve reforçar todo o nosso 
time, contando sempre com os melhores 
profissionais”, complementa Fernando 
Borges, nosso diretor de gente e ges-
tão, sobre os novos movimentos.

Desejamos aos nossos colaboradores muito sucesso!

Nesse sentido, recentemente anun-
ciamos duas importantes mudanças em 
nossa estrutura de negócio e relaciona-
mento. O movimento de carreiras na 
organização faz parte do planejamento 
de crescimento profissional, e consequen-
temente, da estratégia de expansão, com 
foco na excelência dos serviços oferecidos 
e na qualidade do relacionamento.
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DIA INTERNACIONAL 
DA MULHER
Ser mulher é ser dona de uma força que impulsiona a todos.

C
om o intuito de potencializar 
a luta feminina pelo respeito 
e merecimento de suas con-
quistas diante da sociedade, 
este ano comemoramos o 

Dia Internacional das Mulheres com 
uma abordagem de acolhimento e aber-
tura para novos diálogos. Realizamos 
para todas as nossas unidades, no dia 5 
de março, uma roda de conversa virtual, 
fortalecendo a importância da trajetória 
de cada mulher!

“No ano passado, começamos um 
trabalho ainda em pré-pandemia, em uma 
roda de conversa presencial, que falava 
sobre o Dia da Mulher com o tom de des-
mistificar a fragilidade feminina. Neste ano, 
quisemos dar continuidade ao trabalho e 
fortalecer ainda mais o respeito às mulheres 
e suas histórias”, explica Lígia Colacique, 
responsável por nossa comunicação in-
terna.

Nessa ação, a proposta foi muito elo-
giada, pois trouxemos temas atuais como 
feminismo, machismo, lugar de fala etc., e 
até então, foi a primeira vez que mudamos 
a linha de comemoração.

Para este ano, a ideia foi que a aborda-
gem ganhasse ainda mais força, abrindo 
espaço para novos diálogos que podem 
e devem ser discutidos e compartilhados, 
enquanto sociedade e enquanto mulher.

Daniela Santos de Jesus 

Motorista Jamef na matriz São Paulo, SP

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

8 de março marca o dia que homena-
geia as mulheres, mas, diferente de outras 
comemorações do calendário sazonal, essa 
data não foi criada com apelo comercial. 
Sua constituição e representatividade pos-
suem raízes históricas intensas, sérias e 
precisas.

Comemorado desde o início do sécu-
lo XX, o chamado Dia Internacional da 
Mulher foi oficializado pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) para lembrar as 
conquistas políticas e sociais das mulheres, 
em 1975.

Neste ano, quisemos dar 

continuidade ao trabalho 

e fortalecer ainda mais o 

respeito às mulheres e suas 

histórias.”

Parabenizamos a todas as mulheres, que 
com muita garra e determinação ganham 
diariamente espaços cada vez mais impor-

tantes em toda a sociedade!

Este ano, mesmo com a pandemia, demos 
continuidade ao trabalho de fortalecer 
ainda mais o respeito às mulheres, 
realizando nossa roda de conversa via 
videoconferência.
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GENTE NOVA

D
ando sequência à estraté-
gia de expansão, com foco 
na excelência operacional, 
anunciamos a chegada do 
profissional Altair Acerbi, 

como gerente nacional de operações.
O profissional já está atuando na 

gestão de resultados e ampliação de so-
luções ainda mais eficazes, para facilitar a 
integração de pessoas, processos opera-
cionais e manter a excelência nas perfor-
mances de coleta, transferência e entrega.

Altair Acerbi é engenheiro mecânico 
pelo IMT (Instituto Mauá de Tecnologia— 
SCS), com MBA em gestão empresarial 
pela FGV-SP. São 20 anos de experiência 
na área de logística, tendo passado por 
grandes players do setor, gerenciando 
operações de distribuição, transporte e 
logística de produção. E isso nos dá mais 
confiança nos próximos passos com ele no 
nosso time.

“Atenderemos às necessidades e parti-
cularidades de todas as regiões, e com isso 
desenvolveremos soluções cada vez mais 
efetivas para o nosso negócio, acima de 
tudo, para os desafios de cada cliente, que 
é único”, comenta o novo gerente nacional 
de operações.

O setor logístico passou por muitas 
transformações, de acordo com o novo 
comportamento do consumidor, e é nossa 
responsabilidade acompanhar essa trans-
formação e evoluir os níveis de excelência, 
garantindo a agilidade nos prazos e a qua-
lidade em todas as etapas dos nossos pro-
cessos. Para acompanhar essa realidade, 
nos últimos anos, investimos fortemente 
em pessoas, tecnologia e automação, vi-
sando atender à crescente demanda do 
mercado nacional. 

“Os últimos investimentos evidenciam 
o nosso compromisso com todos os clien-
tes, e, consequentemente, com a cadeia de 
abastecimento do país. A recente chegada 
do Altair à companhia fortalece o time, 
que mantém o foco nos níveis de serviços, 
aumentando a expectativa por resultados 
positivos que contemplam benefícios para 
os embarcadores, colaboradores e para 
o setor de transporte”, enfatiza Pedro 
Maniscalco, nosso diretor de opera-
ções, sobre a nova contratação.

Agora contamos com a 
experiência do novo gestor 
para seguir neste caminho, 

rumo à excelência!

PÁSCOA

UM OLHAR DIFERENTE

A
pesar de termos evoluído 
com a situação do mundo, 
colocando em prática alter-
nativas para nos cuidar, pro-
teger o próximo e readequar 

o nosso modo de demonstrar afeto, ainda 
vivemos tempos desafiadores, e, agora 
mais do que nunca, queremos enfatizar 
o quanto é importante celebrar a Páscoa, 
neste momento que pede reflexão, união 
e esperança.

A Páscoa, que por si só já tem um 
significado grandioso —  feriado religioso 
que celebra a ressurreição de Jesus Cristo 
— este ano, será no dia 4 de abril.

Simbolicamente, é um momento que 
representa renovação. Em meio à pan-
demia mundial do novo coronavírus, a 
aproximação dessa data remete ao sen-
timento de esperança, refletindo o clima 
de união familiar e de estar presente neste 
momento com todos aqueles que mais 
amamos, ainda que virtualmente.

Esta é mais uma comemoração atí-
pica, pois talvez não seja possível nos 
reunirmos presencialmente com quem 
gostamos. Para isso é necessário usar a 
criatividade, praticar a resiliência, e até 
mesmo pensar no distanciamento social 
de maneira positiva, pois sempre há solu-
ção para tudo. 

Por que não reunir a família virtual-
mente? Ou então pedir para que as crian-
ças escrevam cartas virtuais aos avós? Ou 
você mesmo, afinal, não há idade para 
isso. Cozinhar e resgatar receitas de famí-
lia também são ótimas opções para essa 
data. E fazer versões caseiras de ovos de 
Páscoa? Já pensou nisso?

AS OPÇÕES SÃO INFINITAS, O 

PROPÓSITO É COMPARTILHAR 

O AFETO, E O ESPÍRITO DE UNIÃO 

QUE A DATA PROPÕE!

Em meio à rotina, raramente paramos 
para agradecer pelos ganhos em nossas 
vidas. Especialmente nesta data, olhemos 
em volta com uma nova perspectiva. Pen-
semos com carinho nas pessoas que ama-
mos e em todos ao nosso redor. 

Que a vida se renove.

Que o amor e a justiça 

se espalhem.

Que a esperança e a fé 

habitem nossos corações.

É tempo de paz, esperança e gratidão!
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HOMENAGEM AOS
COLABORADORES 
A TODOS AQUELES QUE CONSTROEM A NOSSA HISTÓRIA DIA APÓS DIA

“Eu sou parte de uma 
equipe. Então, quando 
venço, não sou eu ape-
nas quem vence. De certa 
forma termino o traba-
lho de um grupo enorme 
de pessoas!”  

Ayrton Senna

P
ara homenagear todos os nossos 
colaboradores, tão importantes 
para nós, trazemos a reflexão 
do tricampeão mundial de 
Fórmula 1, Ayrton Senna. Que-

remos enfatizar nessa mensagem a rele-
vância da equipe, e trazer à consciência 

o valor da contribuição do outro, e que o 
trabalho em conjunto faz toda a diferença 
nas conquistas e resultados.

Nosso time soma mais de três mil co-
laboradores diretos em todo o Brasil, dedi-
cados em prol de um bem nacional, que é 
a cadeia de abastecimento do nosso país, 
assim como com a satisfação de todos os 
clientes que atendemos.

Em um ano atípico, com grande parte 
de nossos colaboradores em trabalhos re-
motos, agradecemos a todos, e os home-
nageamos pelo profissionalismo, união, 
esforços e, especialmente, pela adaptação 
a esse novo cenário.

Vocês são espelhos que 
refletem determinação, vigor 
e responsabilidade. Após 
tantas conquistas, mesmo 
diante de um ano desafia-
dor, os homenageamos por 
fazerem parte da nossa 
história!

PARABÉNS A TODOS!
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RESPEITO E RESPONSABILIDADE: PRATIQUE NO TRÂNSITO

P
ara a 8ª edição no Brasil, o Mo-
vimento Maio Amarelo (2021), 
adotou os conceitos sobre a im-
portância da empatia, ou seja, 
pensar no outro e fazer por todos, 

com o objetivo de trazer mais consciência 
e harmonia para o transitar de todos. Co-
locar-se no lugar do outro é praticar os 
preceitos de uma sociedade educada e 
empática. Dessa forma, o tema do movi-
mento para 2021 é ”Respeito e Respon-
sabilidade: Pratique no Trânsito”.

Em março de 2010, a Assembleia-
-Geral das Nações Unidas editou uma 
resolução, definindo o período de 2011 a 
2020 como a “Década de Ações para a 

O Movimento Maio Amarelo nasce 
com uma só proposta: chamar a atenção 
da sociedade para o alto índice de mortes 
e feridos no trânsito em todo o mundo. 

Segurança no Trânsito”, com base 
nos estudos da OMS (Organização 
Mundial da Saúde), que relatava que em 
2009 haviam sido contabilizados cerca de 
1,3 milhão de mortes por acidentes em 178 
países. 

Esse é um tema muito importante, le-
vado a sério por todos nós na Jamef. Nesse 
sentido, as nossas ações contribuem para 
a redução dos números de acidentes no 
trânsito. Diariamente, durante todo o ano, 
são desenvolvidos diversos trabalhos que 
garantem a segurança dos condutores e 
da população. Dentre os investimentos 
tecnológicos para a área, podemos desta-
car a solução de Segurança Embarcada, 
de nossos veículos, inserida em 2018 por 
nossa Central de Tráfego, para garantir 
que todas as viagens sejam feitas com 
maior seguridade e proteção.

A ideia do projeto seguiu dentro do 
programa PAZ (Programa de Acidente 

Zero), com o intuito de treinar, orientar 
e conscientizar a todos para mitigar o 
número de ocorrências nas estradas, por 
meio de atividades internas, como: pales-
tras com autoridades, treinamentos, car-
tazes informativos, entre outros. 

Além disso, nossos motoristas tam-
bém contam com o apoio da nossa psi-
cóloga, Maristela Tribuzzi, que realiza 
um trabalho dedicado e personalizado, 
permitindo que cada motorista se sinta 
amparado. O resultado e o engajamento 
com as campanhas são sempre muito po-
sitivos por parte dos colaboradores.

Apoiar o Movimento Maio Amarelo 
reforça as nossas estratégias de cons-
cientização, cujo objetivo principal é 
manter a segurança de todos no trânsito. 
“Precisamos ter consciência de que para 
mudar o cenário atual de acidentes é pre-
ciso mudar as nossas ações diariamente”, 

alerta Patrícia Siqueira, responsável pela 
nossa Segurança do Trabalho. “Sendo a 
Jamef uma empresa que trabalha com um 
número majoritário de colaboradores mo-
toristas, sabemos que é de extrema impor-
tância nos atentarmos para intervenções 
que visam a contribuir com a segurança de 
todos”, completa.

A conscientização de praticar na rua 
o respeito e a responsabilidade com a 
própria vida e a de alguém que, por algum 
motivo, cruze os nossos caminhos, é o me-
lhor resultado que podemos alcançar com 
esse tipo de movimento. 

32
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DIA DAS MÃES

PREPARAMOS UM ROTEIRO PARA QUE VOCÊ APROVEITE 
E HOMENAGEIE A PESSOA QUE ADMIRA

S
er mãe é ser um constante 
exemplo de aprendizado para 
os seus filhos. Diante de tantos 
ensinamentos, carinhos, cuidado 
e zelo que as mães ofertam, po-

demos contar com uma data especial para 
essa comemoração e reforçar a importân-
cia do seu papel na vida de cada um.

Nunca foi tão importante registrar o 
que sentimos pelas pessoas que admira-
mos. Ultimamente temos nos readaptado 
e reaprendido a conviver, para propor-
cionar ainda mais segurança aos que 
amamos. Esse período pede mais afeto, e 
como nem todos têm o privilégio de estar 
perto de um colo de mãe, é possível rea-
justar alguns comportamentos para que a 
comemoração do Dia das Mães, em 9 de 
maio, seja realizada. 

Com grande parte dos filhos e da fa-
mília distante, a tecnologia pode ser uma 
aliada para ajudar nessa missão tão im-
portante. Confira:

PRESENTEIE COM DELIVERY

Além da opção de enviar um presente, 
você pode usar a criatividade para solicitar 
a entrega de uma cesta de café da manhã, 
um belo prato para o almoço, um bolo na 
caixa, ou até mesmo algumas garrafas de 
vinho. Aproveite que o delivery está em 
alta e use a criatividade!

FAÇA UM TOUR VIRTUAL EM 
MUSEUS DO MUNDO TODO

Quando falamos que a tecnologia 
pode ser uma aliada, estamos falando de 
novas experiências. Viajar não é recomen-
dado, mas para as mães que admiram 
arte e cultura, que tal fazer um progra-
ma cultural e visitar diversos museus do 
mundo inteiro virtualmente, fazendo um 
tour por fotos — algumas em 360° — e 
conhecendo detalhes das obras de arte 
mais famosas da história? O famoso Lou-
vre e o Museu do Vaticano são ótimas 
opções. Basta clicar no museu escolhido.  
É uma excelente forma de surpreender e 
fazer um ótimo programa juntos!

Museu 
do Louvre

Museu 
do Vaticano

PREPARE UM PRATO ESPECIAL

Não tem comida igual à de mãe, mas 
por que não tirar o tempo livre para re-
tribuir todas as fartas refeições com um 
almoço ou jantar caseiro? Desafie a si 
mesmo na cozinha! 

Clique aqui e confira uma seleção 
de deliciosas receitas!

FAÇA UMA HOMENAGEM

Os presentes mais especiais geral-
mente são aqueles que têm valor senti-
mental. Hoje, com o virtual, ficou mais 
fácil mandar mensagens, gravar vídeos e 
personalizar a homenagem. Já pensou em 
resgatar a tradição daquela famosa cor-
respondência, agora em uma versão mais 
moderna?

Dedique um tempo para elaborar uma 
mensagem carinhosa. Nesse caso, vale uma 
chamada de vídeo ou uma linda mensagem 
nas suas redes sociais. Cuide para manter a 
surpresa.

Outra opção é produzir um recado, 
ainda em vídeo, com fotos em família e 
frases que marcam sua trajetória, o que 
pode emocioná-la ainda mais.

FAÇA UM ENCONTRO VIRTUAL

Com o isolamento social, estamos 
convivendo apenas com um pequeno 
círculo de familiares. Para aqueles que 
estiverem passando por esse momento 
longe da matriarca, é possível contar com 
a tecnologia e encontrá-la virtualmente! 
Compartilhe momentos alegres com 
o uso de ferramentas e aplicativos de 
videochamada, como Google Meet, 
Skype, Zoom e o próprio WhatsApp.

Ainda que haja a ausência da figura 
materna em algum lar, ela também pode 
ser representada por outras pessoas que-
ridas que se propõe ao papel de mãe e a 
função materna.    

Especialmente nesse dia, homenageie 
aquela que todos os dias esteve ao seu 
lado para tornar você a pessoa que é hoje! 

https://www.louvre.fr/en
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en.html
https://gnt.globo.com/receitas/noticia/9-receitas-imperdiveis-para-um-almoco-completo-de-dia-das-maes.ghtml
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PROTEÇÃO 
DE DADOS

ESTAMOS ADOTANDO TODAS AS MEDIDAS EM CUMPRIMENTO 
À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

P
ara o correto cumprimen-
to da Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD) – Lei nº 
13.709/2018, sancionada no 
Brasil para proteger os direitos 

fundamentais de privacidade e de liber-
dade, estamos adotando todas as medi-
das necessárias. 

A lei fornece as diretrizes de como os 
dados pessoais dos cidadãos, de direito 
público ou privado, podem ser coletados 
e tratados.

A LGPD exige a nomeação de um 
DPO (Data Protection Officer), que é o 
profissional responsável pela proteção 
de dados dentro da organização, ga-
rantindo a segurança de todas as infor-
mações. Nesse sentido, o colaborador 
Rodrigo Acerbi, coordenador de go-
vernança corporativa recém-chegado 
à Jamef, desenvolve o importante papel 
como DPO, para garantir que as deter-
minações da LGPD sejam cumpridas. 
evitando problemas de vazamento e uso 
inadequado de dados.

 

“É fundamental estarmos em confor-
midade com as leis que regem a proteção 
de dados, um importante trabalho que 
envolve a gestão de todos os ciclos, que 
possibilite estratégias de governança que 
controlem a coleta, a correta utilização, o 
compartilhamento e o descarte, garan-
tindo a proteção e a confidencialidade de 
todas as informações”, comenta Rodrigo.

QUAIS SÃO ESSES DADOS?
 
Se uma informação permite identi-

ficar, direta ou indiretamente, um indi-
víduo que esteja vivo, então ela é consi-
derada um dado pessoal. Por exemplo: 
nome, RG, CPF, gênero, data e local de 
nascimento, telefone, endereço residen-
cial, retrato em fotografia, prontuário de 
saúde, entre outras informações.

É fundamental estarmos 

em conformidade com as 

leis que regem a proteção 

de dados. 

A ATUAÇÃO DA JAMEF 
COM SEUS DADOS

Diariamente lidamos com diversos 
dados de pessoas físicas. Para aderir à 
LGPD, estamos adotando várias me-
didas que visam proteger os dados de 
todos.

Para maiores esclarecimentos ou 
dúvidas em relação à condução da LGPD 
pela Jamef, colocamos à disposição o 
contato com o nosso DPO, Rodrigo 
Acerbi, telefone (11) 2121-6136, ou o 
e-mail: lgpd@jamef.com.br.

Estamos todos trabalhando incessantemente, em 
conjunto, para que nossas parcerias se tornem 

ainda mais confiáveis, transparentes e seguras.

Rodrigo Acerbi

Coordenador de Governança Corporativa
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