
Nosso JEITO
A revista da Expresso São Miguel
Edição #01

O JEITO EXPRESSO 
DE SER
Uma história de duas décadas, percorrida em uma
estrada pavimentada pela ética e responsabilidade

Gestão e Desenvolvimento

Investimentos focados no potencial do 
colaborador incentiva o crescimento 
profissional e pessoal 

Reconhecimento e Valorização
Conheça a trajetória de Jefferson 
Rocha Câmara, que há 22 anos faz 
parte da história da Expresso São 
Miguel
 

Qualidade de Vida

O estresse diário pode pejudicar a 
saúde



Acesse e compartilhe a qualquer hora 
do dia com seus amigos, parceiros de 

negócios e familiares. 
www.expressosaomiguel.com.br

A REVISTA NOSSO JEITO 
ESTÁ DISPONÍVEL ONLINE



A Revista Nosso Jeito 
é distribuída para todas 
as Unidades de negócio

e clientes da 
Expresso São Miguel.

REVISTA NOSSO JEITO
Direção Geral

Éderson Tomasi da Silva
Jornalista

Carol Bonamigo 
(MTB 3768 SC)

mcarolbona@gmail.com
Projeto Gráfico
Jucimara Geremia

Impressão
Referência Gráfica

Tiragem: 5.000 exemplares
Periodicidade: trimestral
Sugestões ou críticas

nossojeito@expressosaomiguel.com.br
EXPRESSO SÃO MIGUEL

ÍNDICE

EDITORIAL

04

Primeira edição da revista, demonstração da marca e da organização Expresso São
Miguel. 

CARTAS

05

Dê sua opinião sobre a revista 

RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO 06

Conheça a tragetória de Jefferson Rocha Câmara 

GESTÃO E DESENVOLVIMENTO 08

Escola de Negócios Expresso São Miguel 

SUSTENTABILIDADE 10

Projeto Despoluir e a redução do impacto ambiental 

RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO 12

Dia do amigo e a troca de figurinhas 

DESTAQUE 14

O jeito Expresso de Ser

QUALIDADE DE VIDA 18

Gestão de Estresse

INSTITUCIONAL 20

Novas Unidades da Expresso São Miguel

INSTITUCIONAL 21

MIPAT - Mês Interno de Prevenção a acidentes de Trabalho

INSTITUCIONAL 23

Seminário Expresso - Evento realizado a cada cinco anos

LOCALIDADES ATENDIDAS 24

Todas as cidades atendidas pela Expresso São Miguel



CARTAS

QUEREMOS SABER A SUA

OPINIÃO
Para participar, envie um e-mail para nossojeito@expressosaomiguel.com.br 
com  seu  elogio,  crítica ou  sugestão de pauta. Aguardamos a sua opinião 
sobre esta edição! Até mais



EDITORIAL

Há 23 anos estamos atuando no mercado de 
transporte do Sul do País. Passamos por 
momentos de turbulência, de aquecimento e 
aceleração do mercado que geraram crescimen-
to para inúmeros segmentos e a derrocadas de 
muitos outros. Aprendemos muito e o mais mar-
cante para nós é que, a cada dia que passa 
temos a certeza que nosso diferencial é a proxi-
midade que temos com nossos clientes, com os 
clientes de nossos clientes e com nossos colabo-
radores e parceiros de negócio.

O nome desta revista que você tem em mãos 
não surgiu no nada. Ao longo desta caminhada 
construindo uma maneira ímpar e singular de 
trabalhar, o NOSSO JEITO, o Jeito da Expresso 
São Miguel, o Jeito das pessoas que fazem efeti-
vamente tudo acontecer.

Quando iniciamos esse projeto pensamos com 
muito carinho e zelo em cada parte,  buscando 
contar a você, querido leitor, o que se faz e 
como se faz cada um de nossos dias. De onde 
viemos, como construimos essa caminhada, 
quem são as pessoas que estão atrás das corti-
nas, possibilitando que cada dia nós consigamos 
estar mais próximos de você, com agilidade, 
qualidade, confiança e segurança.

Cada matéria foi feita pensando em contar um 
pouquinho de nós para você que está acostuma-
do e nos enxergar todo o dia, adentrando os 
portões da sua empresa, batendo nas portas de 
sua casa, quando você ainda está esquentando a 
água do mate ou passando um delicioso café.  

Não somos caminhões ou equipamentos, não 
somos uma mera transportadora, somos pessoas 
que fazem a diferença, dia após dia, no segmen-
to de prestação de serviços de cargas fraciona-
das. E a partir desta primeira edição da nossa 
revista, você passará a conhecer o NOSSO JEITO 
e tudo que é feito para atendê-lo da melhor 
maneira possível, sem prejudicar o meio ambien-
te, desenvolvendo e propiciando crescimento e 
prosperidade para nossos colaboradores tanto no 
pessoal quanto no profissional..  

O NOSSO JEITO

Márcio Martins
Diretor Presidente
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RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO

O ano era 1996, e o então jovem 
Jefferson Rocha Câmara iniciou 
sua vida profissional na Expresso 
São Miguel – empresa que com-
pletava seu primeiro ano de exis-
tência. “Na década de 90, o País 
passava por crises, principalmente 
na escassez de trabalho. Surgiu a 
oportunidade na Expresso São 
Miguel, após várias tentativas em 
outros locais. Com o crescimento 
da empresa, a cada dia a minha 
responsabilidade e envolvimento 
contribuíram nas conquista para a 
carreira profissional e pessoal”, 
recorda Jefferson.

Ele tinha 21 anos, na época, e 
iniciou na função de motorista, 
exercendo todas as categorias: 
motorista entregador, motorista 
Toco/Truck e motorista de carre-
ta. Em 2004, quando foi implan-
tado o almoxarifado, Jefferson 
logo foi incumbido com a respon-
sabilidade pelo setor, assumindo, 
posteriormente, o posto de chefe 
da oficina, no final do mesmo 
ano. Na nova função, era respon-
sável pela manutenção dos veícu-
los da empresa na sua unidade 
matriz, em Chapecó/SC.

Sempre trabalhando com afinco, 
interesse e esforço em suas 
novas atribuições, Jefferson teve 
uma grande ascensão na Expres-
so São Miguel. Em 2011, foi 
promovido a gerente de oficina, 
com responsabilidades voltadas à 
gerência corporativa, ou seja, 
manutenção dos veículos da 
matriz e suas filiais. Três anos 
depois, um novo desafio foi 
lançado. Na função de gerente de 
frota corporativo, o colaborador 
passou a ser encarregado da 
manutenção de todos os veículos, 
bem como da gestão dos moto-
ristas e as transferências da 
matriz e suas filiais

Há sete anos como gerente de 
frota corporativo, Jefferson nunca 
parou de buscar aperfeiçoamen-
to, sendo Tecnólogo em Proces-
sos Gerenciais e pós-graduado 
em Gestão Estratégica de Pesso-
as.

Ele enxerga em cada uma dessas 
etapas vivenciadas uma nova 
oportunidade de crescimento, e 
seu esforço foi recompensado 
com a valorização da empresa. “

“A oportunidade proporcionou um 
processo de amadurecimento e 
crescimento profissional e pessoal. 

Ao mesmo tempo, contribuí com 
muita dedicação, persistência, 
paciência, otimismo, responsabili-
dades e sugestões na ascenção da 
empresa e fortalecimento da sua 
marca no mercado de trabalho”, 
conta Rocha Câmara.

Sem dúvidas, o colaborador faz 
parte da empresa tanto quanto ela 
dela. Seus 22 anos como colabo-
rador demonstram o quanto ele 
apostou no crescimento da 
Expresso São Miguel e se esforçou 
para fazer parte dele. “A empresa 
demonstra preocupação na valori-
zação do seu colaborador, propor-
cionando capacitações, desafios, 

Conheça a trajetória de Jefferson Rocha Câmara, que há 22 anos 
faz parte da história da Expresso São Miguel.

“A empresa demonstra 
preocupação na valorização do 
seu colaborador, proporcionan-

do capacitações, desafios, 
diversos incentivos que 

motivam o colaborador a se 
envolver no processo do 

desenvolvimento e crescimento 
da empresa.”

OSESM
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1996

2004

2011

2018

que motivam o colaborador a se 
envolver no processo do desen-
volvimento e crescimento da 
empresa. As ações realizadas 
com o colaborador no envolvi-
mento do processo de sensibili-
zação, conscientização e compro-
metimento deixam claras a sua 
missão, visão e valores para bene-
ficiar seus colaboradores e a 
comunidade em geral”, enaltece 
Jefferson, claramente orgulhoso 
em fazer parte desse time. 
Orgulho esse que transcende o 
mero trabalho e se transforma 
em uma carreira. “As oportunida-
des de cursos e capacitações 
contribuíram na qualidade de 
vida, com relação a moradia, edu-
cação, lazer e saúde da família. 

Acreditar na ideologia e nos valo-
res da empresa proporcionou 
uma carreira de longos anos. Foi 
aqui que, após os meus 21 anos 
de idade, fui construindo toda 
minha vida pessoal e profissional, 
tudo que tenho na vida foi graças 
a estar trabalhando na Expresso 
São Miguel. Hoje, a minha vida se 
resume em cuidar da minha 
família e trabalhar nesta empresa, 
onde sou muito feliz e grato por 
tudo que me proporcionou até 
hoje”, finaliza.

Auriane (esposa), Rafael (filho) e Jefferson

Jefferson, Rafael (filho), Auriane (esposa) Murillo (Gerente Jurídico), Lendomar (Coord. Manutenção)
e Jefferson (Gerente de Frota)

Jefferson e a Equipe do Frota Jefferson e o filho Rafael 

Jefferson e o filho Rafael 

Jefferson, Albano e Carlos 

Jefferson e o filho Rafael 

Jefferson e parte da Equipe do Frota 

Jefferson e a turma da PÓS - PDG

Jefferson na Matriz

Foi aqui que, após
os meus 21 anos de idade, 
fui construindo toda minha 
vida pessoal e profissional, 
tudo que tenho na vida foi 
graças a estar trabalhando 

na Expresso 
São Miguel. 
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“educar corporativamente é 
humanizar o ser, a empresa, 

a sociedade e o meio 
onde atuamos”.

Com o propósito de uma Universidade corporativa, 
a Expresso São Miguel visa desenvolver seus cola-
boradores, investindo no potencial de cada um para 
incentivar o crescimento pessoal, profissional e, con-
sequentemente, da própria empresa.

Um projeto antigo, idealizado e executado por 
muitas mãos, a Escola de Negócios se concretiza 
neste ano de 2018 como um processo de profissio-
nalização e melhoria contínua dentro da Expresso 
São Miguel. Como uma das estratégias  de Desen-
volvimento e Aprendizagem da empresa, consiste 
em educar corporativamente e instigar os colabora-
dores a pensarem criticamente e se envolverem 
com o processo. Conforme a consultora de Desen-
volvimento Humano e Organizacional, Cleudete 
Maria Amorin, a Escola reafirma que “educar corpo-
rativamente é humanizar o ser, a empresa, a socie-
dade e o meio onde atuamos”.

Como uma das coordenadoras do projeto, Cleudete 
reforça uma das prioridades da Expresso São Miguel 
em desenvolver, formar e incentivar a aprendiza-
gem de seus colaboradores. “No início da empresa 
era desenvolvido treinamento nas diversas áreas do 
negócio conforme a demanda e a necessidade em 
melhorar os processos, procedimentos e garantir a 
eficiência e a qualidade do serviço. A premissa da 
empresa é ‘tratar a encomenda como se trata o 
passageiro do ônibus’, logo, sempre foi necessário 
alinhar o negócio com a adoção de metodologias 
diversas, respeitando funções, atribuições, caracte-
rísticas pessoais e níveis funcionais dos colaborado-
res, garantindo a perpetuidade através do nosso 
DNA”, afirma.   

GESTÃO E DESENVOLVIMENTO



A Escola de Negócios veio sistematizar a estrutura-
ção de programas de formação para os prestadores 
de serviço e colaboradores, acompanhando a evolu-
ção do mercado, juntamente com suas novas 
demandas. “Temos a certeza de que ‘aprender a 
mudar é provavelmente o maior desafio das 
empresas na atualidade’. Nosso objetivo é dar opor-
tunidade a todos os níveis funcionais, a fim de aten-
der as necessidades do negócio; elaborar, executar 
e monitorar os programas de formação técnica e 
comportamental, de curto, médio e longo prazo, 
visando o aumento do desempenho, produtividade 
e rentabilidade. Preparar os colaboradores conforme 
o potencial identificado para assumir novos cargos 
e/ou responsabilidades; atrair e reter colaboradores 
e prestadores de serviço, ofertando desenvolvimen-
to, conhecimento e estratégias de aprendizagem 
condizentes com o seu papel dentro da necessida-
de da organização, permitindo-lhes desenvolver as 
suas competências a longo prazo”, explica Cleudete.

Valorização dentro e fora da empresa

Os treinamentos obrigatórios são realizados na 
medida em que o colaborador entra na empresa, 
garantindo a eficiência e a eficácia para os diferen-
tes setores, que prioriza a capacitação no posto de 
trabalho, contribuindo na formação profissional, com 
desenvolvimento focado na estratégia organizacio-
nal, buscando solidificar o conhecimento da empre-
sa e reforçar seus valores, políticas, missão e visão, 
bem como para manter a gestão qualificada.

Certamente, todo este investimento, não apenas na 
estrutura, mas no que a empresa tem de mais 
precioso – seus colaboradores – é fator fundamen-
tal para o reconhecimento atribuído à Expresso São 
Miguel. “O envolvimento dos colaboradores traz 
para a empresa elementos concretos e a convicção 
de estarmos no caminho da melhoria constante, 
numa organização na qual a prioridade são as pes-
soas e o caminho é construído com todos, pois 
juntos somos mais fortes”, enaltece a coordenadora.

As ações desenvolvidas pela Escola de 
Negócios são: o MBA em Gestão Estratégica 
para Empresa do Transporte de Cargas 
Fracionadas, que envolve as Unidades de 
Negócio próprio e também toda Rede 
Expresso São Miguel nos três Estados do 
Sul, com vistas a desenvolver pessoas com 
foco e visão capazes de contribuir para a 
Expresso São Miguel ser a melhor prestado-
ra de serviços de transporte de cargas 
fracionadas. Além dos treinamentos técni-
cos obrigatórios desenvolvidos (PDCE – 
Programa de Desenvolvimento de Coleta e 
Entrega; PDO – Programa de Desenvolvi-
mento da Operação; PDM – Programa de 
Desenvolvimento de Motoristas e os treina-
mentos da CIPA). atribuído à Expresso São 
Miguel.
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SUSTENTABILIDADE
S

DES POLUIR

Uma estimativa da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) aponta que, em todo o planeta, nove em 
cada 10 pessoas respiram ar poluído e, atualmente, 
a qualidade do ar é considerada uma emergência 
de saúde global. Com a Conferência das Nações 
Unidas sobre as Mudanças Climáticas – COP21 e o 
Acordo de Paris, em 2015, o cuidado com o meio 
ambiente se tornou assunto mundial.

Preocupados com a sua parcela de contribuição 
para tal panorama, a Expresso São Miguel iniciou, há 
13 anos, o Projeto Despoluir, que visa minimizar os 
impactos ambientais causados pela sua frota. “No 
começo, tínhamos somente o teste de Opacidade. 
No inicio, levávamos as frotas até um posto de 
inspeção credenciado no Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO, de 
Chapecó, e hoje recebemos a visita de um repre-
sentante autorizado em nossa empresa com perio-
dicidade de três meses”, explica o coordenador de 
frota da unidade matriz, Nelso Gnoatto.

Com o crescimento do número de veículos da 
Expresso São Miguel, foi observado um aumento 
nos rejeitos provocados pelo uso, surgindo a neces-
sidade de expandir a reciclagem para diminuir o 
impacto ambiental e financeiro. O Projeto Despoluir 
envolve desde a regulagem e calibragem dos 
motores, a destinação final correta dos resíduos 
eletrônicos, até a reutilização da água para a higieni-
zação dos veículos, com uso de detergente biode-
gradável. 
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Há 13 anos, a Expresso São Miguel atua na precaução 
do impacto ambiental.

Troca e calibragem de pneus

Troca de óleoHigienização dos caminhões com água da chuva

Nelso Gnoatto - Coordenador de Frota  e Anoar Peres Mendes - Encarregado da Borracharia  

com laudo da destinação correta dos pneus



“Este projeto vai ao encontro das novas resoluções 
ambientais, iniciamos com foco na diminuição da 
fumaça preta expelida pela descarga dos motores a 
Diesel e, após vários exames nos motores, verifica-
mos que através do teste de Opacidade teríamos 
um laudo comprovando a efetividade ou inefetivi-
dade das manutenções preventivas. Hoje, o foco 
está na redução/eliminação de todo o rejeito dos 
materiais provocados pelo uso dos veículos que 
compõem a frota própria da empresa”, salienta 
Gnoatto. 

O que iniciou como uma maneira de diminuir os 
efeitos das fumaças expelidas pelos motores dos 
caminhões, ampliou para uma ação de conscientiza-
ção ambiental, envolvendo grande parte dos cola-
boradores da empresa. Os mecânicos André Silva e 
Mauro Ferro compartilham da opinião que as pesso-
as são a chave para o sucesso de qualquer projeto, 
e o Despoluir não é diferente. “Nós, que trabalha-
mos diretamente com os materiais utilizados na 
frota da Expresso, temos a consciência que deve-
mos separar todo e qualquer material sólido e liqui-
do passível de reciclagem para darmos um futuro 
digno para nossos filhos e as futuras gerações da 
humanidade. Além de separar os materiais na 
empresa, reciclamos também os materiais em 
nossos lares”, contam os colaboradores. 
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O relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
(Pnuma) mostra que a implementação de medidas para reduzir as 

emissões de gases do efeito estufa pode salvar a vida de 2,4 
milhões de pessoas por ano até 2030.

O Projeto Despoluir prevê as seguintes ações:

Calibragem/regulagens dos motores;

Teste de opacidade;

Prolongamento entre troca de óleo 
através de exames laboratoriais (laudos);

Destinação final correta do óleo utilizado nos mo-
tores, caixas, diferenciais e direção dos veículos 
(Empresa terceira recolhe e recicla o óleo – com laudo);

Reuso da água da lavagem dos caminhões atra-
vés  do  tratamento  de água da Expresso São 
Miguel e utilizando detergente biodegradável;

Destinação correta dos pneus sucateados (postos 
de recolhimento autorizados – com laudo);

Destinação em postos autorizados de solventes/
tiner e tintas (materiais utilizados nas pinturas 
dos veículos);

Separação dos resíduos (alumínio, ferro, plástico, 
vidro, orgânico) utilizados nos veículos;

Descarte correto do lixo eletrônico (com laudo);

Prolongamento em uma vida útil nos tambores 
de freio;

Descarte das sapatas de freio para empresa 
recicladora (autorizada com laudo).

O mecânico Marcelo Pedroso utilizando o sistema Isit (teste de motores) Nelso Gnoatto analisando testes do óleo



Era uma pessoa igual a cem mil outras pessoas.

Mas eu fiz dela um amigo, agora ela é única no mundo.

O Pequeno Príncipe

Lidionir e Ederson - Matriz Aline - Matriz

Matriz - Otávio, Jonata, Emerson, Éderson, Noimar, Lidionir, Miguel e Luciano.

Matriz - Wilian, Diogo, André, Laura, Ramom, Marcos, Luiz, Cleimar e Pedro 

Unidade Gravataí - Jonatas, Juliane, Douglas, Lisiane, Cristian, Everton, Franciele, Marcelo,

Unidade Gravataí - Marcolino, Tiago Rodrigues, Tiago Agliardi, Maicon, Rafael, João, 
Jeferson, Nicolas, Daniel, Sandro, Douglas, Roger, Gabriel, Cristian, Filipe, José  e Lauro.

Maristela, Régis, Thiago e Sergio. 

RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO
OSESM
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DIA DO AMIGO

Unidade Gravataí 

Unidade Porto Alegre Unidade Porto Alegre

Unidade Porto Alegre Unidade Blumenau

Unidade Cascavel

Unidade Joinville Unidade Joinville

Unidade Cascavel

Unidade Gravataí 

Empresa promove ação em todas as suas unida-
des para promover o engajamento entre os cola-
boradores, no Dia do Amigo. 

Dizem que os amigos são a família que escolhe-
mos. E é tão bom poder contar com seus amigos 
e saber que alguns, inclusive, trabalham com você. 
Uma vez que passamos a maior parte do nosso 
dia produzindo, nada melhor que ter na empresa 
um ambiente em que nos sentimos bem, como 
uma extensão da nossa própria casa.

Pensando nisso, a Expresso São Miguel promove, 
anualmente, ação em alusão ao Dia Internacional 
do Amigo, celebrado no dia 20 de julho. Neste 
ano, a ideia foi desenvolver uma atividade lúdica, 
que se estendeu durante toda a semana. “Sempre 
que idealizamos as ações, pensamos em algo que 
valorize e possibilite ao colaborador demonstrar o 
sentimento de amizade que possui pelos seus 
colegas ou mesmo incentivando a construção de 
novos laços de amizade. Este ano, optamos por 
uma ação que incentivasse a construção de novas 
amizades através da ‘troca de figurinhas’. Cada 
colaborador recebeu um álbum e uma cartela 
com 10 figurinhas adesivas. Nas instruções havia a 
orientação para que esta troca (de ideias e figu-
ras) acontecesse e que a pessoa pudesse registrar 
por escrito o nome e o que aprendeu com seu 
novo amigo”, explicou a consultora de Desenvolvi-
mento Humano e Organizacional, Caroline Dal Prá.
 
Uma forma descontraída, para quebrar barreiras e 
estreitar laços. “Houve uma boa interação entre os 
colaboradores mais velhos de casa com os nova-
tos, entre todos os setores. A aceitação foi melhor 
do que poderíamos imaginar, toda a equipe do 
operacional participou de uma forma surpreen-
dente”, enalteceu o Analista de Recursos Huma-
nos da Unidade de São Cristóvão do Sul/SC, Willian 
Godoy Goetten, certo de que as figurinhas 
permanecerão por muito tempo no álbum de 
cada um.
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TROCA DE FIGURINHAS



O
JEITO
EXPRESSO
DE SER

DESTAQUE
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Há mais de duas décadas, a Expresso São Miguel 
percorre uma estrada pavimentada pela ética e 
responsabilidade, sem nunca esquecer a engre-
nagem principal do seu motor: seus colaborado-
res.



15 - WWW.EXPRESSOSAOMIGUEL.COM.BR

Fundada em 1995, no extremo oeste catari-
nense, na cidade de São Miguel D’Oeste, a 
Expresso São Miguel nasceu com o propósito 
de prestar serviços no segmento de trans-
porte de cargas fracionadas, para realizar 
entregas com excelência, rentabilidade, 
segurança e bem-estar social.

Gerida sempre com seriedade e responsabili-
dade por seus fundadores Albano Royer, Erni 
Backes e Sérgio Backes, em apenas quatro 
anos já havia ampliado sua estrutura para 10 
unidades distribuídas nos três estados do Sul, 
com mais de 50 colaboradores.
 A partir dos anos 2000, com o crescimento 
acelerado de suas operações, a expansão foi 
inevitável, até chegar a sua estrutura atual, 
com mais de 3 mil colaboradores em 16 
unidades próprias, e mais de 1.500 colabora-
dors em 120 unidades terceiras. São 23 anos 
alicerçados na ética, qualidade, sustentabili-
dade, confiança e, acima de tudo, respeito à 
vida e às pessoas.

De acordo com o diretor de Gestão de Pes-
soas da Matriz Chapecó, Éderson Tomasi da 
Silva, toda a evolução da Expresso está atre-
lada a três pontos cruciais: “Primeiro, a visão 
diferenciada, empreendedora e sistêmica de 
nossos fundadores, atualmente Conselheiros. 
Segundo, ao comprometimento, responsabi-
lidade, seriedade e honestidade de nossos 
gestores, agenciadores e colaboradores, que 
atuam efetivamente no dia a dia como 
parceiros de negócio, gerando credibilidade 
e confiança nos nossos serviços para nossos 
clientes e para os clientes de nossos clientes. 
Terceiro, nossos clientes que sempre confia-
ram e nos desafiaram a sermos cada vez 
melhores”.
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Orgulho em ser Expresso

“Orgulho de sentir-se parte de uma empresa 
familiar que faz a diferença, onde quer que atue, 
por sua história, suas conquistas e por sua capaci-
dade de vencer desafios, sendo apaixonada pelo 
que faz.” Não por acaso, isso faz parte do código 
de ética da Expresso São Miguel, empresa que vê 
em seus colaboradores a força vital de seu 
motor. 

Orgulho esse que você verá impresso em algu-
mas páginas desta edição da revista. “Fazendo 
um trocadilho com o nosso negócio, nossos cola-
boradores são a engrenagem que faz o cami-
nhão rodar. São eles que fazem a Expresso acon-
tecer, diariamente, junto com nossos agenciado-
res e seus respectivos colaboradores. Buscamos, 
dia a dia, ofertar melhores condições de trabalho, 
possibilidades de desenvolvimento e crescimento 
pessoal e profissional, gerar integração e um 
ambiente que possibilite a eles se sentirem 
felizes de fazer parte de nossa família”, enaltece 
Éderson.

Isso acontece graças à inclusão de cada colabora-
dor, convidando-o a integrar verdadeiramente a 
empresa e sua essência através de programas 
internos. 

“Desde o primeiro dia de trabalho, nosso colabora-
dor é apresentado a nossa Missão, Visão e Valores. 
E, principalmente, a cultura da organização. Isso é 
feito de forma lúdica, por meio de treinamentos, 
reuniões, integrações, eventos, comemorações de 
datas específicas e valorização da história de como 
a empresa surgiu, cresceu e prosperou. Bem como, 
através da participação ativa no dia a dia de nossos 
gestores no ambiente de trabalho da empresa. 
Temos como princípio realizar uma gestão de 
portas abertas”, conta.

Em suas mais de duas décadas, a Expresso nunca 
se desviou de seu propósito em não apenas tornar-
-se uma empresa referenciada e de sucesso, mas 
um local seguro e agradável para aqueles que 
optaram em se desenvolver juntamente com a 
firma. “Isso faz parte do DNA da empresa, sempre 
investimos nas pessoas. Nossos fundadores sempre 
tiveram a visão de disponibilizar a infraestrutura 
necessária – através de constantes melhorias – e 
possibilitar o desenvolvimento e o crescimento 
profissional de nossos colaboradores. Conforme a 
Empresa cresceu, muitas oportunidades foram 
dadas e muitas pessoas se desenvolveram nesse 
período”, afirma o diretor.
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Reconhecimento e Valorização

O apreço com o qual a Expresso São Miguel é 
gerenciada, desde seu pessoal, sua frota, até as 
encomendas de seus clientes, foi um dos fatores 
que garantiu à empresa o reconhecimento além de 
seus portões – como a conquista de três edições 
do prêmio nacional Top de Transportes (2014, 2015 
e 2017) e dois prêmios Top Of Mind Santa Catarina 
(2017 e 2018). “Ficamos felizes pelo reconhecimen-
to, uma vez que importantes e sérias entidades 
estão à frente destas pesquisas e prêmios (o Top 
de Transportes é promovido pelas revistas FRO-
TA&Cia e Logweb, e seu resultado tem como base 
a Pesquisa Nacional de Desempenho dos Fornece-
dores de Serviços de Transportes. Já o Top of Mind 
SC tem como realizador o FIESC, a Fecomércio, os 
jornais Diário Catarinense, A Notícia e Jornal de 
Santa Catarina, além do Instituto Mapa). Outro 
ponto importante dessas pesquisas é que elas 
levam em consideração a satisfação do cliente e o 
que ele entende como beneficio ou vantagem 
competitiva para o seu negócio. É uma responsabi-
lidade e também um privilegio muito grande poder 
representar a Expresso São Miguel e cada um dos 
colaboradores em eventos onde somos premiados 
pelo trabalho, competência e seriedade”, informa o 
diretor comercial Clóvis Luís De Bona.

Desafios para o setor

A maior parte da matriz do transporte de cargas do 
País, cerca de 60%, concentra-se no rodoviário. De 
acordo com a Confederação Nacional do Transpor-
te (CNT), o Brasil possui uma malha rodoviária de 
mais de 1,5 milhão de quilômetros, sendo apenas 
12,4% deles pavimentados. A frota, por sua vez, 
aumentou 63,6% no período de 2009 a 2017, che-
gando a quase 100 milhões de veículos em circula-
ção nas estradas nacionais que, em sua maioria, não 
apresentam boas condições de trafegabilidade.
. 
Esses dados, somados ao momento socioeconômi-
co brasileiro, aumentam a prudência dos gestores 
da Expresso São Miguel, em pensar estrategica-
mente os próximos quilômetros a serem rodados. 
“Devido ao momento econômico que nosso País 
está passando, estamos pensando e agindo com 
cautela e atendendo as demandas de mercado 
que surgem. Almejamos alçar voos muito mais 
altos do que os que atualmente percorremos, 
porém temos o pé no chão e o controle sobre a 
velocidade a ser aplicada nesses voos”, finaliza 
Éderson, mostrando que a Expresso São Miguel 
pretende chegar ainda mais longe.

Rede Expresso São Miguel em números

Mais de 4.500 colaboradores
diretos e indiretos

Mais de 1.000 caminhões
próprios e terceiros

Mais de 700 localidades

16 unidades próprias 

Mais de 120 unidades terceiras 

Os Diretores Odacir Smaniotto e Clovis Luis De Bona recebendo o prêmio

Os Diretores Odacir Smaniotto e Clovis Luis De Bona no evento
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INS
RES
NÃOPIRA
O estresse diário, se não controlado com o tempo, pode 

prejudicar a saúde.

QUALIDADE DE VIDA
RVP

A nova conjuntura política, econômica e social 
posta no início do século, acarretou mudan-
ças no modo de viver da humanidade. A 
ampliação do progresso desencadeou o 
aumento das atribuições cotidianas na vida 
da população. O estresse acompanha toda 
atividade humana, seja ela física, intelectual, 
emocional ou social. Nesse sentido, deve ser 
entendido como um conjunto de respostas 
ou reações fisiológicas, mentais, emocionais 
e comportamentais do indivíduo desencade-
ados por um determinado estressor, sendo 
este qualquer estímulo ligado às mais diver-
sas situações da vida, como, por exemplo: 
condições sócio familiar, econômico-finan-
ceira, de trabalho, alimentação, transporte, 
habitação, bem como a relação do indivíduo 
com seus próprios sentimentos.

“Para falar de estresse, considera-se impor-
tante explicitar a concepção de qualidade de 
vida, pois se entende que o estresse tem 
ligação direta com problemas desencadea-
dos pela baixa qualidade de vida. De acordo 
com Passos (2004), para garantir a qualidade 
de vida, o homem tem que estar bem com 
as seis dimensões da saúde, sendo elas: 
física, emocional, social, profissional, intelec-
tual e espiritual”, explica o Engenheiro em 
Segurança do Trabalho, Darci da Silva.

Nesta condição, é importante a empresa 
identificar o estresse como um dos grandes 
males do mundo contemporâneo. Não é fácil 
manter a calma em um mundo que funciona 
a velocidades alucinantes. Graças ao ritmo 
acelerado em que levamos a vida, aceitar 
fica cada vez mais difícil e nos tornamos 
hostis, intolerantes e estressados. Conforme 
a Técnica em Segurança do Trabalho da   

Gestão de Estresse
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PIRA Os elementos mencionados impulsionam a Expres-
so São Miguel a agir, estimulando seus colaborado-
res a gerirem seu estresse, a fim de tornar o 
ambiente de trabalho cada vez mais agradável. 
“Para isso realizamos campanhas, semanas de 
prevenção, confraternizações, Dia do Amigo, valori-
zação por tempo de serviço e motivações  que 
fazem da nossa empresa um lugar saudável e bom 
para se desenvolver como profissional e como 
pessoa”, informa Darci e Silvana completa: “A ideia é 
identificar como o estresse está presente no 
ambiente de trabalho, quais os problemas que 
afetam e estressam nossos colaboradores, seus 
anseios, para podermos mapear formas de diminuir 
esse estresse através de pequenas ações”.   

Expresso São Miguel, Silvana Vieira, por mais que 
existam pessoas que têm uma grande capacidade 
de adaptação, gerenciar o estresse é uma tarefa 
diária. “A médio e longo prazo, o estresse provoca 
sérios danos tanto na mente quanto no corpo. 
Muitas doenças físicas são resultado desse incômo-
do estado. Da mesma forma, o estresse bloqueia, 
não permite pensar com clareza e pode afetar as 
relações humanas”.

O estresse pode ser desencadeado por situações 
adversas, quando a pessoa encontra-se em um 
momento de constante pressão e esgotamento 
emocional. De acordo com a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), saúde mental é um estado de 
bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas 
próprias habilidades, recuperar-se do estresse 
rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua 
comunidade. A saúde mental implica muito mais 
que a ausência de doenças mentais.
 
Segundo a OMS, as situações de competição são as 
principais causas de estresse associado ao trabalho. 
Estatísticas apontam que uma a cada cinco pesso-
as no trabalho podem sofrer de algum problema de 
saúde mental. Esses problemas vão impactar dire-
tamente no ambiente de trabalho, causando perda 
de produtividade, faltas ao trabalho, entre outros. 
A Organização Pan-Americana de Saúde/Organiza-
ção Mundial de Saúde (OPAS/OMS) revelou um 
estudo argentino, de 2009, mostrando que 26,7% 
dos profissionais possuem estresse mental relacio-
nado às cargas excessivas de trabalho. No Brasil, 
um levantamento sobre afastamento devido a 
acidentes e doenças ocupacionais descobriu que 
14% dos benefícios anuais de saúde foram relacio-
nados a transtornos mentais. E uma pesquisa de 
2011 feita pelo Chile apontou que 27,9% dos traba-
lhadores e 13,8% dos empregadores relataram 
casos de estresse e depressão em suas empresas.

As causas mais comuns de estresse no trabalho são 
riscos psicossociais relacionados à organização do 
trabalho, projetos de trabalho, bem como as condi-
ções externas que podem influenciar o desempe-
nho do funcionário, satisfação na ocupação e saúde.
        

O Brasil é o país com a maior taxa de pes-
soas com transtornos de ansiedade no 
mundo e o quinto em casos de depressão. 
Segundo estimativas da OMS, 9,3% dos 
brasileiros têm algum transtorno de ansie-
dade e a depressão afeta 5,8% da popula-
ção. Pesam nesse cenário, dizem especia-
listas, fatores socioeconômicos, como 
pobreza e desemprego, e ambientais, 
como o estilo de vida em grandes cida-
des. 
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NOVAS ESTRUTURAS DA EXPRESSO SÃO MIGUEL

INSTITUCIONAL

TUBARÃO/SC

Nos próximos dias a Unidade de Tubarão/SC  receberá a nova

estrutura com  1.100 m². Este investimento tem com o objetivo

melhorar a qualidade do ambiente de trabalho, e também o

o atendimento nas cidades de:  

Armazem / Braço do Norte / Capivari de Baixo / Grão Pará / 

Gravatal /   Imbituba /  Jaguaruna /  Laguna /  Lauro Muller / 

Orleans /  Sangão /  São Ludgero /  Treze de Maio / Tubarão

CONCÓRDIA/SC

Nos próximos  dias  a Unidade de Concórdia/SC receberá

a nova estrutura com 729 m². Este investimento tem com 

o objetivo melhorar a qualidade do ambiente de trabalho, 

e também o atendimento nas cidades de:  

Arabutã /  Ipira /  Ipumirim /  Londóia do Sul / Peritiba / 

Piratuba / Concórdia

SOLEDADE/RS
Nos  próximos  dias  a  Unidade de Soledade receberá a nova

estrutura com 450 m². Este investimento tem com o objetivo 

melhorar a qualidade do ambiente de trabalho, e também o 

atendimento nas cidades de:    

Anta Gorda / Arvorezinha / Barros Cassal / Campos Borges / 

Ernestina / Espumoso / Fontoura Xavier / Ibirapuitã / Ilópolis / 

Jacuízinho / Mormaço / Salto do Jacuí / São José do Herval / 

Tio Hugo / Soledade
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RESPEITO À VIDA E ÀS PESSOAS
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INSTITUCIONAL

O MIPAT é essencial para a empresa e seus 
funcionários, pois através das ações realizadas é 
possível conscientizar a todos da prevenção e 
importância em seguir os procedimentos corre-
tos, de forma clara e segura e, consequente-
mente, reduzindo os acidentes de trabalho, além 
de enfatizar os hábitos saudáveis.

Todas as unidades da Expresso São Miguel parti-
ciparam do MIPAT 2018, que teve como tema 
“Respeito à Vida e às Pessoas”. Cada localidade 
definiu, junto a sua Gerência, o cronograma das 
atividades, a fim de atingir a maioria dos colabo-
radores. Como transformar seu grupo em 
equipe; oficina nutricional; orientação de segu-
rança sobre cuidados na plataforma de carga e 
descarga; e palestra sobre Orçamento Familiar 
foram alguns dos temas abordados durante o 
Mês de Prevenção, que é realizado desde 2013.

“A cada ano, os colaboradores têm maior partici-
pação nas atividades e a diversificação das ações 
tem colaborado para o aumento da adesão ao 
evento. Ao se envolver, o colaborador se benefi-
cia em relembrar questões que, muitas vezes, no 
dia a dia acabam passando despercebidas. 
Como, por exemplo, tirar um tempo para revisar 
o carro antes de dirigir, verificar os faróis, luz de 
freio, etc”, informa a técnica em Segurança do 
Trabalho, Silvana Vieira.

A segurança no trabalho é algo indispensável e 
para garanti-la é preciso que tanto a empresa 
quanto os funcionários trabalhem para isso. Reali-
zar o MIPAT é extremamente importante, pois, 
por meio das atividades desenvolvidas neste 
mês, é possível conscientizar a todos da impor-
tância de prevenir os acidentes de trabalho, por 
meio de ações simples, como o uso de equipa-
mentos, a fiscalização das ações, entre outras 
ações. “O MIPAT serve para que o colaborador 
pare e relembre os cuidados gerais”, enfatiza 
Silvana.

Já na gincana, o foco principal foi a integração, 
utilizando a Missão, Visão e os Valores da Empre-
sa, juntamente com o mascote da Segurança e 
Saúde do Trabalho. Essa foi a forma escolhida 
para aproximar os colaboradores da Expresso 
São Miguel e mostrar que as ações deles têm 
importância para um melhor ambiente de traba-
lho, mais seguro e agradável. 

Mês Interno de Prevenção de Acidentes de Traba-
lho busca orientar colaboradores sobre a importân-
cia da prevenção para evitar acidentes e doenças 
ocupacionais.

Durante o mês de junho, a Expresso São Miguel 
realizou o Mês Interno de Prevenção de Acidentes 
de Trabalho – MIPAT. Através de atividades volta-
das para a prevenção de acidentes – que incluíram 
gincana, trabalho em equipe e orientações –, foi 
chamada a atenção dos colaboradores para a valo-
rização da vida e da sociedade.



Em 2017, ao menos um trabalhador brasileiro morreu a cada quatro horas e meia, vítima 

de acidente de trabalho. O dado é do Observatório Digital de Saúde e Segurança do 

Trabalho, desenvolvido pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e pela Organização 

Internacional do Trabalho (OIT). O órgão estima que, entre o começo de 2017 e o início 

de março de 2018, foram registradas 675.025 comunicações por acidentes de trabalho 

(CATs) e notificadas 2.351 mortes. 

CUIDADO

CUIDADO
Conforme o MPT, entre 2012 e 2017, a Previdência Social gastou mais de R$ 26,2 

bilhões com o pagamento de auxílios-doença, aposentadorias por invalidez, auxílios-

acidente e pensões por morte de trabalhadores. 
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INSTITUCIONAL

No dia 10 de fevereiro de 2018, aconteceu o Semi-
nário Expresso, voltado ao alinhamento estratégi-
co com toda a Rede Expresso São Miguel. O 
evento reuniu gestores de unidades próprias e 
terceiras e demais cargos estratégicos e táticos 
das unidades.

Esta é a segunda edição do Seminário, realizado a 
cada cinco anos, com o intuito de apresentar a 
todos o crescimento da organização, ações que 
foram realizadas, projetos que estão em anda-
mento e estratégias, tais como, abertura de novas 
casas que estão programadas e definidas.

“Foram apresentados o desempenho econômico e 
financeiro da organização, ações comerciais, ope-
racionais e de gestão de pessoas que foram reali-
zados nos últimos cinco anos e que estão projeta-
dos e programados para ocorrer no futuro. Desde 
abertura de novas praças, novas rotas, novas 
linhas, estratégias de posicionamento e negocia-
ção junto ao mercado (clientes) e ações (Escola 
de Negócios), visando o desenvolvimento pessoal 
e profissional inicialmente de nossos gestores por 
meio do MBA”, explicou o diretor de Gestão de 
Pessoas da Matriz Chapecó, Éderson Tomasi da 
Silva.

Conforme o diretor, o evento é crucial para manter 
o alinhamento da organização. “Dessa forma, nos 
comprometemos todos ao mesmo objetivo, 
desenvolvemos uma visão sistêmica da Rede 
como um todo e possibilitamos a troca de conhe-
cimento e informações entre os participantes”, 
conclui.

SEMINÁRIO EXPRESSO
Realizado a cada cinco anos, evento visa o alinhamento 

estratégico de toda a Rede Expresso São Miguel.

Márcio Martins - Diretor Presidente da Expresso São Miguel

Equipe de apoio do evento - Angélica, Jessika, Caroline e Edna Sr. Albano e Clóvis - Diretor Comercial Jeans Wictor dos Santos - Gerente de Controladoria 

Equipe Expresso São Miguel no Seminário 2018



PARANÁ
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PR6 ALMIRANTE TAMANDARE
PR3 ALTO PARANA
PR3 ALTONIA
PR1 AMPERE
PR5 APUCARANA
PR5 ARAPONGAS
PR3 ARARUNA
PR6 ARAUCARIA
PR2 ASSIS CHATEAUBRIAND
PR5 ASTORGA
PR1 BELA VISTA DA CAROBA
PR3 BOA ESPERANCA
PR1 BOA VISTA DA APARECIDA
PR5 BOM SUCESSO
PR1 BOM SUCESSO DO SUL
PR2 CAFELANDIA
PR3 CAFEZAL DO SUL
PR5 CALIFORNIA
PR5 CAMBE
PR5 CAMBIRA
PR6 CAMPINA GRANDE DO SUL
PR6 CAMPO LARGO
PR3 CAMPO MOURAO
PR1 CANTAGALO
PR1 CAPANEMA
PR1 CAPITAO LEONIDAS MARQUES
PR4 CARAMBEI
PR2 CASCAVEL
PR4 CASTRO
PR2 CEU AZUL
PR1 CHOPINZINHO
PR3 CIANORTE
PR1 CLEVELANDIA
PR6 COLOMBO
PR6 CONTENDA
PR2 CORBELIA
PR5 CORNELIO PROCOPIO
PR1 CORONEL VIVIDA
PR3 CRUZEIRO DO OESTE
PR6 CURITIBA
PR1 DOIS VIZINHOS
PR3 DOURADINA
PR1 ENEAS MARQUES
PR2 ENTRE RIOS DO OESTE
PR3 ESPERANCA NOVA
PR1 ESPIGAO ALTO DO IGUACU
PR3 FAROL
PR5 FAXINAL
PR6 FAZENDA RIO GRANDE
PR4 FERNANDES PINHEIRO
PR3 FLORAI
PR2 FORMOSA DO OESTE
PR2 FOZ DO IGUACU
PR1 FRANCISCO BELTRAO
PR3 GOIOERE
PR2 GUAIRA
PR4 GUAMIRANGA
PR1 GUARAPUAVA

PR5 IBIPORA
PR4 IMBAU
PR4 IMBITUVA
PR3 IPORA
PR4 IRATI
PR2 ITAIPULANDIA
PR1 ITAPEJARA D'OESTE
PR6 ITAPERUCU
PR3 IVATE
PR5 JANDAIA DO SUL
PR3 JANIOPOLIS
PR3 JAPURA
PR5 JATAIZINHO
PR2 JESUITAS
PR3 JURANDA
PR6 LAPA
PR1 LARANJEIRAS DO SUL
PR5 LONDRINA
PR4 MALLET
PR3 MAMBORE
PR3 MANDAGUACU
PR5 MANDAGUARI
PR6 MANDIRITUBA
PR1 MANGUEIRINHA
PR2 MARECHAL CANDIDO RONDON
PR5 MARIALVA
PR5 MARILANDIA DO SUL
PR3 MARINGA
PR1 MARIOPOLIS
PR2 MARIPA
PR1 MARMELEIRO
PR5 MARUMBI
PR2 MATELANDIA
PR5 MAUA DA SERRA
PR2 MEDIANEIRA
PR2 MERCEDES
PR2 MISSAL
PR3 MOREIRA SALES
PR6 MORRETES
PR2 NOVA AURORA
PR3 NOVA ESPERANCA
PR1 NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE
PR1 NOVA LARANJEIRAS
PR1 NOVA PRATA DO IGUACU
PR2 NOVA SANTA ROSA
PR4 ORTIGUEIRA
PR3 PAICANDU
PR1 PALMAS
PR2 PALOTINA
PR3 PARAISO DO NORTE
PR6 PARANAGUA
PR3 PARANAVAI
PR2 PATO BRAGADO

PR1 PATO BRANCO
PR4 PAULA FREITAS
PR4 PAULO FRONTIN
PR3 PEABIRU
PR3 PEROBAL
PR3 PEROLA
PR1 PEROLA DO OESTE
PR6 PINHAIS
PR1 PINHAO
PR4 PIRAI DO SUL
PR6 PIRAQUARA
PR1 PITANGA
PR5 PITANGUEIRAS
PR1 PLANALTO
PR4 PONTA GROSSA
PR1 PORTO BARREIRO
PR4 PRUDENTOPOLIS
PR6 QUATRO BARRAS
PR2 QUATRO PONTES
PR1 QUEDAS DO IGUACU
PR1 REALEZA
PR4 REBOUCAS
PR1 RENASCENCA
PR4 RIO AZUL
PR1 RIO BONITO DO IGUACU
PR6 RIO BRANCO DO SUL
PR5 ROLANDIA
PR5 SABAUDIA
PR1 SALTO DO LONTRA
PR2 SANTA HELENA
PR1 SANTA IZABEL DO OESTE
PR1 SANTA LUCIA
PR2 SANTA TEREZA DO OESTE
PR2 SANTA TEREZINHA DE ITAIPU
PR1 SAO JOAO
PR3 SAO JORGE DO PATROCINIO
PR1 SAO JORGE DOESTE
PR6 SAO JOSE DOS PINHAIS
PR4 SAO MATEUS DO SUL
PR2 SAO MIGUEL DO IGUACU
PR3 SAO TOME
PR3 SARANDI
PR3 TAMBOARA
PR3 TAPEJARA
PR4 TEIXEIRA SOARES
PR4 TELEMACO BORBA
PR3 TERRA BOA
PR2 TERRA ROXA
PR2 TOLEDO
PR3 TUNEIRAS DO OESTE
PR2 TUPASSI
PR1 TURVO
PR2 UBIRATA
PR3 UMUARAMA
PR4 UNIAO DA VITORIA
PR2 VERA CRUZ DO OESTE
PR1 VERE
PR1 VIRMOND
PR1 VITORINO
PR3 XAMBRE

LOCALIDADES ATENDIDAS



SANTA CATARINA

SC1 ABELARDO LUZ
SC3 AGROLANDIA
SC3 AGRONOMICA
SC2 AGUA DOCE
SC1 AGUAS DE CHAPECO
SC1 AGUAS FRIAS
SC5 AGUAS MORNAS
SC1 ANCHIETA
SC3 APIUNA
SC1 ARABUTA
SC4 ARAQUARI
SC6 ARARANGUA
SC6 ARMAZEM
SC2 ARROIO TRINTA
SC3 ASCURRA
SC3 ATALANTA
SC3 AURORA
SC5 BALNEARIO CAMBORIU
SC3 BALNEARIO PICARRAS
SC6 BALNEARIO RINCAO
SC1 BANDEIRANTE
SC3 BARRA VELHA
SC1 BARRACAO
SC1 BELMONTE
SC3 BENEDITO NOVO
SC5 BIGUACU
SC3 BLUMENAU
SC1 BOM JESUS
SC1 BOM JESUS DO OESTE
SC1 BOM JESUS DO SUL
SC5 BOMBINHAS
SC3 BOTUVERA
SC6 BRACO DO NORTE
SC3 BRACO DO TROMBUDO
SC2 BRUNOPOLIS
SC3 BRUSQUE
SC2 CACADOR
SC1 CAIBI
SC5 CAMBORIU
SC4 CAMPO ALEGRE
SC1 CAMPO ERE
SC2 CAMPOS NOVOS
SC5 CANELINHA
SC2 CANOINHAS
SC2 CAPINZAL
SC6 CAPIVARI DE BAIXO
SC2 CATANDUVAS
SC1 CAXAMBU DO SUL
SC1 CHAPECO
SC6 COCAL DO SUL
SC1 CONCORDIA
SC1 CORDILHEIRA ALTA
SC1 CORONEL FREITAS
SC2 CORREIA PINTO
SC4 CORUPA
SC6 CRICIUMA
SC1 CUNHA PORA
SC2 CURITIBANOS
SC1 DESCANSO
SC1 DIONISIO CERQUEIRA
SC6 ERMO
SC2 ERVAL VELHO
SC1 FAXINAL DOS GUEDES
SC1 FLOR DA SERRA DO SUL
SC1 FLOR DO SERTAO
SC5 FLORIANOPOLIS
SC1 FORMOSA DO SUL
SC6 FORQUILHINHA
SC2 FRAIBURGO
SC2 FREI ROGERIO

SC1 GALVAO
SC4 GARUVA
SC3 GASPAR
SC6 GRAO PARA
SC6 GRAVATAL
SC3 GUABIRUBA
SC1 GUARACIABA
SC4 GUARAMIRIM
SC1 GUARUJA DO SUL
SC1 GUATAMBU
SC2 HERVAL DOESTE
SC2 IBIAM
SC2 IBICARE
SC3 IBIRAMA
SC6 ICARA
SC3 ILHOTA
SC6 IMBITUBA
SC3 INDAIAL
SC2 IOMERE
SC1 IPIRA
SC1 IPORA DO OESTE
SC1 IPUACU
SC1 IPUMIRIM
SC1 IRACEMINHA
SC2 IRANI
SC2 IRINEOPOLIS
SC1 ITA
SC4 ITAIOPOLIS
SC3 ITAJAI
SC5 ITAPEMA
SC1 ITAPIRANGA
SC4 ITAPOA
SC3 ITUPORANGA
SC2 JABORA
SC6 JACINTO MACHADO
SC6 JAGUARUNA
SC4 JARAGUA DO SUL
SC1 JARDINOPOLIS
SC2 JOACABA
SC4 JOINVILLE
SC1 JUPIA
SC2 LACERDOPOLIS
SC2 LAGES
SC6 LAGUNA
SC1 LAJEADO GRANDE
SC3 LAURENTINO
SC6 LAURO MULLER
SC2 LEBON REGIS
SC1 LINDOIA DO SUL
SC3 LONTRAS
SC3 LUIZ ALVES
SC2 LUZERNA
SC4 MAFRA
SC6 MARACAJA
SC1 MARAVILHA
SC1 MAREMA
SC4 MASSARANDUBA
SC6 MELEIRO
SC1 MODELO
SC1 MONDAI
SC6 MORRO DA FUMACA
SC3 NAVEGANTES
SC1 NOVA ERECHIM
SC1 NOVA ITABERABA
SC3 NOVA TRENTO
SC6 NOVA VENEZA
SC1 NOVO HORIZONTE
SC6 ORLEANS
SC2 OURO
SC1 OURO VERDE
SC5 PALHOCA
SC1 PALMA SOLA
SC1 PALMITOS
SC4 PAPANDUVA
SC1 PARAISO
SC6 PASSO DE TORRES
SC1 PASSOS MAIA

SC3 PENHA
SC1 PERITIBA
SC4 PIEN
SC1 PINHALZINHO
SC2 PINHEIRO PRETO
SC1 PIRATUBA
SC1 PLANALTO ALEGRE
SC3 POMERODE
SC2 PONTE ALTA
SC2 PONTE ALTA DO NORTE
SC1 PONTE SERRADA
SC5 PORTO BELO
SC2 PORTO UNIAO
SC3 POUSO REDONDO
SC6 PRAIA GRANDE
SC1 PRANCHITA
SC3 PRESIDENTE GETULIO
SC1 PRINCESA
SC1 QUILOMBO
SC2 RIO DAS ANTAS
SC3 RIO DO OESTE
SC3 RIO DO SUL
SC3 RIO DOS CEDROS
SC4 RIO NEGRINHO
SC4 RIO NEGRO
SC1 RIQUEZA
SC3 RODEIO
SC1 ROMELANDIA
SC3 SALETE
SC2 SALTO VELOSO
SC6 SANGAO
SC2 SANTA CECILIA
SC1 SANTA HELENA
SC6 SANTA ROSA DO SUL
SC1 SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO
SC5 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
SC1 SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
SC4 SAO BENTO DO SUL
SC1 SAO CARLOS
SC2 SAO CRISTOVAO DO SUL
SC1 SAO DOMINGOS
SC4 SAO FRANCISCO DO SUL
SC3 SAO JOAO BATISTA
SC1 SAO JOAO DO OESTE
SC6 SAO JOAO DO SUL
SC5 SAO JOSE
SC1 SAO JOSE DO CEDRO
SC1 SAO LOURENCO DO OESTE
SC6 SAO LUDGERO
SC1 SAO MIGUEL DA BOA VISTA
SC1 SAO MIGUEL DO OESTE
SC1 SAUDADES
SC4 SCHROEDER
SC1 SEARA
SC1 SERRA ALTA
SC6 SIDEROPOLIS
SC6 SOMBRIO
SC3 TAIO
SC2 TANGARA
SC1 TIGRINHOS
SC5 TIJUCAS
SC3 TIMBO
SC2 TRES BARRAS
SC6 TREZE DE MAIO
SC2 TREZE TILIAS
SC3 TROMBUDO CENTRAL
SC6 TUBARAO
SC1 TUNAPOLIS
SC6 TURVO
SC1 UNIAO DO OESTE
SC6 URUSSANGA
SC1 VARGEAO
SC2 VARGEM BONITA
SC2 VIDEIRA
SC1 XANXERE
SC1 XAVANTINA
SC1 XAXIM
SC2 ZORTEA
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RIO GRANDE DO SUL

RS4 CATUIPE
RS1 CAXIAS DO SUL
RS5 CERRO BRANCO
RS4 CERRO LARGO
RS3 CHAPADA
RS1 CHARQUEADAS
RS4 CHIAPETTA
RS8 CIDREIRA
RS3 CIRIACO
RS2 COLINAS
RS3 COLORADO
RS4 CONDOR
RS3 CONSTANTINA
RS4 CORONEL BARROS
RS4 CORONEL BICACO
RS3 COXILHA
RS4 CRISSIUMAL
RS7 CRISTAL
RS4 CRISTAL DO SUL
RS4 CRUZ ALTA
RS2 CRUZEIRO DO SUL
RS3 DAVID CANABARRO
RS4 DEZESSEIS DE NOVEMBRO
RS1 DOIS IRMAOS
RS3 DOIS LAJEADOS
RS6 DOM PEDRITO
RS5 DONA FRANCISCA
RS4 DOUTOR MAURICIO CARDOSO
RS1 ELDORADO DO SUL
RS2 ENCANTADO
RS4 ENTRE-IJUIS
RS3 EREBANGO
RS3 ERECHIM
RS3 ERNESTINA
RS4 ERVAL SECO
RS4 ESPERANCA DO SUL
RS3 ESPUMOSO
RS3 ESTACAO
RS1 ESTANCIA VELHA
RS1 ESTEIO
RS2 ESTRELA
RS3 FAGUNDES VARELA
RS2 FARROUPILHA
RS5 FAXINAL DO SOTURNO
RS2 FAZENDA VILANOVA
RS1 FELIZ
RS1 FLORES DA CUNHA
RS3 FLORIANO PEIXOTO
RS3 FONTOURA XAVIER
RS2 FORQUETINHA
RS3 FORTALEZA DOS VALOS
RS4 FREDERICO WESTPHALEN
RS2 GARIBALDI
RS3 GAURAMA
RS3 GETULIO VARGAS
RS4 GIRUA
RS1 GLORINHA
RS8 GRAMADO
RS1 GRAVATAI
RS1 GUAIBA
RS3 GUAPORE
RS4 GUARANI DAS MISSOES
RS1 HARMONIA
RS4 HORIZONTINA
RS6 HULHA NEGRA
RS4 HUMAITA
RS3 IBIACA
RS3 IBIRAIARAS
RS3 IBIRAPUITA
RS3 IBIRUBA
RS8 IGREJINHA

RS4 IJUI
RS3 ILOPOLIS
RS8 IMBE
RS2 IMIGRANTE
RS4 INDEPENDENCIA
RS2 IPE
RS3 IPIRANGA DO SUL
RS4 IRAI
RS6 ITAQUI
RS1 IVOTI
RS4 JABOTICABA
RS3 JACUIZINHO
RS3 JACUTINGA
RS6 JAGUARI
RS4 JULIO DE CASTILHOS
RS3 LAGOA DOS TRES CANTOS
RS3 LAGOA VERMELHA
RS2 LAJEADO
RS3 LIBERATO SALZANO
RS1 LINDOLFO COLLOR
RS3 MACHADINHO
RS6 MANOEL VIANA
RS3 MARAU
RS2 MARQUES DE SOUZA
RS3 MATO CASTELHANO
RS4 MATO QUEIMADO
RS3 MAXIMILIANO DE ALMEIDA
RS1 MINAS DO LEAO
RS4 MIRAGUAI
RS2 MONTE BELO DO SUL
RS1 MONTENEGRO
RS3 MORMACO
RS7 MORRO REDONDO
RS1 MORRO REUTER
RS2 MUCUM
RS3 NAO-ME-TOQUE
RS3 NONOAI
RS3 NOVA ALVORADA
RS3 NOVA ARACA
RS3 NOVA BASSANO
RS3 NOVA BOA VISTA
RS4 NOVA CANDELARIA
RS6 NOVA ESPERANCA DO SUL
RS8 NOVA HARTZ
RS1 NOVA PADUA
RS5 NOVA PALMA
RS8 NOVA PETROPOLIS
RS3 NOVA PRATA
RS1 NOVA ROMA DO SUL
RS1 NOVA SANTA RITA
RS3 NOVO BARREIRO
RS5 NOVO CABRAIS
RS1 NOVO HAMBURGO
RS8 OSORIO
RS3 PAIM FILHO
RS3 PALMEIRA DAS MISSOES
RS4 PALMITINHO
RS4 PANAMBI
RS5 PANTANO GRANDE
RS3 PARAI
RS5 PARAISO DO SUL
RS1 PARECI NOVO
RS8 PAROBE
RS5 PASSA SETE
RS3 PASSO FUNDO
RS3 PAULO BENTO
RS7 PELOTAS
RS8 PICADA CAFE
RS4 PINHAL
RS2 PINTO BANDEIRA
RS4 PIRAPO
RS3 PLANALTO

RS1 PORTAO
RS1 PORTO ALEGRE
RS4 PORTO LUCENA
RS4 PORTO XAVIER
RS1 PRESIDENTE LUCENA
RS6 QUARAI
RS3 QUINZE DE NOVEMBRO
RS4 REDENTORA
RS5 RESTINGA SECA
RS7 RIO GRANDE
RS5 RIO PARDO
RS2 ROCA SALES
RS4 RODEIO BONITO
RS8 ROLANTE
RS3 RONDA ALTA
RS3 RONDINHA
RS4 ROQUE GONZALES
RS6 ROSARIO DO SUL
RS4 SALDANHA MARINHO
RS3 SALTO DO JACUI
RS4 SALVADOR DAS MISSOES
RS1 SALVADOR DO SUL
RS3 SANANDUVA
RS4 SANTA BARBARA DO SUL
RS2 SANTA CLARA DO SUL
RS5 SANTA CRUZ DO SUL
RS5 SANTA MARIA
RS4 SANTA ROSA
RS6 SANTANA DO LIVRAMENTO
RS6 SANTIAGO
RS4 SANTO ANGELO
RS8 SANTO ANTONIO DA PATRULHA
RS4 SANTO ANTONIO DAS MISSOES
RS3 SANTO ANTONIO DO PLANALTO
RS4 SANTO AUGUSTO
RS4 SANTO CRISTO
RS6 SAO BORJA
RS6 SAO FRANCISCO DE ASSIS
RS8 SAO FRANCISCO DE PAULA
RS6 SAO GABRIEL
RS1 SAO JERONIMO
RS3 SAO JOAO DA URTIGA
RS5 SAO JOAO DO POLESINE
RS3 SAO JOSE DO HERVAL
RS1 SAO JOSE DO HORTENCIO
RS4 SAO JOSE DO INHACORA
RS3 SAO JOSE DO OURO
RS1 SAO JOSE DO SUL
RS1 SAO LEOPOLDO
RS7 SAO LOURENCO DO SUL
RS4 SAO LUIZ GONZAGA
RS2 SAO MARCOS
RS4 SAO MARTINHO
RS4 SAO MIGUEL DAS MISSOES
RS4 SAO NICOLAU
RS4 SAO PAULO DAS MISSOES
RS1 SAO PEDRO DA SERRA
RS4 SAO PEDRO DO BUTIA
RS5 SAO PEDRO DO SUL
RS1 SAO SEBASTIAO DO CAI
RS5 SAO SEPE
RS3 SAO VALENTIM DO SUL
RS2 SAO VENDELINO
RS6 SAO VICENTE DO SUL
RS1 SAPIRANGA
RS1 SAPUCAIA DO SUL
RS3 SARANDI
RS4 SEBERI
RS4 SEDE NOVA
RS3 SELBACH
RS7 SENTINELA DO SUL
RS3 SERAFINA CORREA

RS3 SERTAO
RS4 SETE DE SETEMBRO
RS5 SOBRADINHO
RS3 SOLEDADE
RS1 TABAI
RS3 TAPEJARA
RS3 TAPERA
RS7 TAPES
RS8 TAQUARA
RS1 TAQUARI
RS4 TAQUARUCU DO SUL
RS4 TENENTE PORTELA
RS8 TERRA DE AREIA
RS2 TEUTONIA
RS3 TIO HUGO
RS4 TIRADENTES DO SUL
RS8 TORRES
RS8 TRAMANDAI
RS8 TRES CACHOEIRAS
RS8 TRES COROAS
RS4 TRES DE MAIO
RS3 TRES PALMEIRAS
RS4 TRES PASSOS
RS3 TRINDADE DO SUL
RS1 TRIUNFO
RS4 TUCUNDUVA
RS4 TUPANCIRETA
RS1 TUPANDI
RS4 TUPARENDI
RS6 URUGUAIANA
RS3 VACARIA
RS1 VALE REAL
RS5 VENANCIO AIRES
RS5 VERA CRUZ
RS3 VERANOPOLIS
RS3 VIADUTOS
RS1 VIAMAO
RS4 VICENTE DUTRA
RS3 VICTOR GRAEFF
RS3 VILA FLORES
RS3 VILA LANGARO
RS3 VILA MARIA
RS4 VISTA ALEGRE
RS4 VISTA GAUCHA
RS4 VITORIA DAS MISSOES
RS2 WESTFALIA
RS8 XANGRI-LA
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RS6 ACEGUA
RS3 AGUA SANTA
RS5 AGUDO
RS4 AJURICABA
RS4 ALECRIM
RS6 ALEGRETE
RS4 ALEGRIA
RS3 ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL
RS3 ALPESTRE
RS1 ALTO FELIZ
RS1 ALVORADA
RS3 AMETISTA DO SUL
RS3 ANTA GORDA
RS2 ANTONIO PRADO
RS8 ARARICA
RS3 ARATIBA
RS2 ARROIO DO MEIO
RS8 ARROIO DO SAL
RS5 ARROIO DO TIGRE
RS1 ARROIO DOS RATOS
RS3 ARVOREZINHA
RS4 AUGUSTO PESTANA
RS6 BAGE
RS2 BARAO
RS3 BARAO DE COTEGIPE
RS6 BARRA DO QUARAI
RS1 BARRA DO RIBEIRO
RS3 BARRA FUNDA
RS3 BARRACAO
RS3 BARROS CASSAL
RS2 BENTO GONCALVES
RS4 BOA VISTA DAS MISSOES
RS4 BOA VISTA DO BURICA
RS3 BOM JESUS
RS1 BOM PRINCIPIO
RS4 BOM PROGRESSO
RS2 BOM RETIRO DO SUL
RS4 BOSSOROCA
RS4 BRAGA
RS1 BROCHIER
RS1 BUTIA
RS5 CACAPAVA DO SUL
RS6 CACEQUI
RS5 CACHOEIRA DO SUL
RS1 CACHOEIRINHA
RS3 CACIQUE DOBLE
RS4 CAIBATE
RS4 CAICARA
RS7 CAMAQUA
RS3 CAMARGO
RS2 CAMPESTRE DA SERRA
RS4 CAMPINA DAS MISSOES
RS3 CAMPINAS DO SUL
RS1 CAMPO BOM
RS4 CAMPO NOVO
RS3 CAMPOS BORGES
RS5 CANDELARIA
RS4 CANDIDO GODOI
RS6 CANDIOTA
RS8 CANELA
RS7 CANGUCU
RS1 CANOAS
RS8 CAPAO DA CANOA
RS7 CAPAO DO LEAO
RS1 CAPELA DE SANTANA
RS3 CARAZINHO
RS2 CARLOS BARBOSA
RS3 CASCA
RS3 CASEIROS
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