PALAVRA
PALAVRA DO
DO CLIENTE
CLIENTE
Estou muito feliz por ter participado da inauguração do
Memorial São José, em Setembro de 2011, na Capital Teresina. O novo
empreendimento conta com instalações amplas e equipadas com o que
há de mais moderno no setor funerário, oferecendo assim aos clientes e
parceiros um serviço de alto padrão.
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A história começou com a Funerária São José, com sua sede
em Timon/MA e várias filiais no interior do Piauí inclusive agora na capital
Teresina com esta nova inauguração.
Os diretores da empresa Joaquim Azambuja e Maria Mercedes
se fazem presentes em todos os eventos do setor, buscando sempre inovar,
afim de oferecer algo a mais aos seus clientes.
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Posso destacar o meu orgulho pela parceria de sucesso com o
Grupo Bruschetta e faço questão de presenciar as conquistas e brindar as
vitórias alcançadas, e sempre poder representar o Grupo no norte do país.
Sr. Lourival
consultor de vendas do Grupo Bruschetta

Homenagem ao

Dia das Mulheres
08 de Março

O Grupo Bruschetta homenageou
suas
colaboradoras
pelo
Dia
Internacional das Mulheres.
Com muito carinho Adriana
Bruschetta
entregou
a
cada
colaboradora, uma linda mensagem
e um presente especial!
Um bonito gesto para marcar este
data tão especial e agradecer pela
dedicação de cada colaboradora do
Grupo Bruschetta.

Humor
Enquanto isso

Notícia do Acidente

Um ônibus estava no seu ponto final, em
uma ladeira, quando, para o alívio de 45
passageiros apertados e impacientes,
ele partiu ladeira abaixo. Um homem de
certa idade começou a seguir o ônibus
desesperadamente.

Luiza estava fazendo compras no
shopping. Na primeira loja em que entrou,
achou um par de sapatos fantástico. Na
segunda, um lindo vestido com 50% de
desconto. Nesse momento, seu celular
tocou: era a médica avisando que seu
marido, João, tinha sofrido um acidente
de carro e estava no CTI.

Um bêbado que estava no ônibus viu a
cena e gritou:
- Esquece, coroa! Você não vai conseguir
alcançar a gente nunca!
E o senhor, ofegante:
- Eu não posso desistir! Sou o motorista!

Restaurante Canibal
Um explorador americano estava em
uma floresta africana e foi preso por uma
tribo de canibais.
Depois de ficar algumas horas preso
numa cabana ele vê um homem com um
chapéu branco entrar e perguntar:
- Qual seu nome, por favor?
- O meu nome é Joe Ferry, mas por que
vocês querem saber?
- Nada importante, respondeu o canibal.
- É só pra escrever no menu!

Expediente

Necro

- Diga a ele onde estou e, assim que
puder, vou para o hospital!
Ela foi ao estacionamento para pegar o
carro, mas outra promoção chamou a
sua atenção. Sem se dar conta, passou
a tarde inteira no shopping. Ao chegar ao
CTI, a médica gritou:
- Conseguiu fazer suas compras? Espero
que tenha aproveitado bastante, porque
seu marido piorou enquanto esperava
você chegar. A partir de agora, vai precisar
que você fique ao lado dele 24 horas por
dia.
Cheia de remorso, Luiza se debulhou em
lágrimas. A médica sorriu e disse:
- Calma, eu estava só brincando. Ele
está morto. Agora vamos ver o que você
comprou!
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Palavra do Diretor
Palavra
do Diretor
Caros Amigos, clientes e fornecedores
Ainda é tempo para desejar a todos
um bom ano, muita paz e saúde!
Para a 18º edição do nosso informativo
contaremos como foi a nossa convenção
de Vendas em Russas e Bilac.
Apresentaremos novos integrantes do
nosso Grupo Bruschetta que a a cada
ano cresce mais.
Este ano juntamente com a agência
DEP propaganda a nossa campanha
será com um tema importante para
a conservação da nossa Natureza –
Bruschetta Sustentável.
Onde iremos contar com a participação
de todos nossos parceiros para ajudar
colocar em pratica esta idéia de proteger
o meio ambiente. Participe de nossa
campanha Bruschetta Sustentável.
Na Palavra do Cliente, o consultor
de vendas, o Sr Lourival, fala da
importância do Memorial São José e da
nossa parceria que conta com novas
instalações no Maranhão.
E por fim, divido com vocês uma singela
homenagem ao meu pai, que nos deixou
no final do ano passado e já deixa
muitas saudades.

CONVENÇÃO
CONVENÇÃODE
DEVENDAS
VENDAS
BILAC
BILACEERUSSAS
RUSSAS
Como acontece todos os anos o
Grupo Bruschetta realizou sua convenção
anual de vendas nos dias 20 e 21 de
dezembro, na matriz em Bilac e 05 e 06 de
janeiro na filial de Russas.
Nas convenções foram ressaltados
todos os resultados atingidos no ano de 2011,
onde foram superadas todas as expectativas.
Apresentamos na convenção os novos
objetivos para o ano de 2012, além de
estratégias específicas para cada região.
O ponto mais importante
das
convenções, foi a parte motivacional e
integração entre todos os colegas do grupo,
onde cada um saiu com a bateria recarregada,
para mais um desafio, que é representar
o Grupo Bruschetta com muita seriedade
e profissionalismo, levando aos nossos
clientes além dos produtos comercializados,
informações e novidades do setor.

Bilac/SP

Russas/CE

José Benedito
Bruschetta

Novos
NovosIntegrantes
integrantesdo
do
Grupo Bruschetta
Grupo Bruschetta
Raimar Bezerra de Araujo
Email:
raimar.isr@hotmail.com
Fone: (88) 9692-7400
Região de atuação:
Piauí e Ceará
(interior do estado )
Paulo Henrique Falkowski
Email:
paulohenrique.falkowski@
hotmail.com
Fone: (44) 8819-8663
Região de atuação:
Paraná e Santa Catarina
Para maiores informações sobre nossos representantes entre
em contato com o Grupo através dos telefones (18) 3659-9090
ou pelo site : www.bruschetta.com.br

Com certeza, você já ouviu falar
sobre sustentabilidade. Segundo o site
Wikipédia: “sustentabilidade é um conceito
sistêmico, relacionado com a continuidade
dos aspectos econômicos, sociais, culturais e
ambientais da sociedade humana”.
Podemos dizer que na prática,
esse conceito de sustentabilidade representa
promover a exploração de áreas ou o uso
de recursos planetários (naturais ou não)
de forma a prejudicar o menos possível o
equilíbrio natural entre o meio ambiente e as
comunidades humanas e toda a biosfera que
dele dependem para existir. Pode parecer
um conceito difícil de ser implementado e,
em muitos casos, economicamente inviável.
Mas, no entanto, com pequenas atitudes
podem-se mudar muita coisa.
Por isso, o Grupo Bruschetta
visando contribuir para um planeta melhor
e mais sustentável, adotou essa Campanha
que tem como objetivo, levar o conceito
sustentável à outros parceiros para que todos
possam se envolver nessa grande causa.
Para promover essa campanha, o
Grupo vem trazendo uma grande promoção:
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na compra dos produtos Bruschetta, você deverá
se cadastrar no site www.bruschetta.com.br no
campo “Campanha Bruschetta Sustentável”.
Fazendo esse cadastro você receberá um
brinde ecológico. Cada parceiro cadastrado o
Grupo se comprometerá em plantar uma árvore
na cidade de Bilac/SP, matriz do Grupo.
Com essa promoção, estaremos
promovendo uma maior conscientização da
preservação do meio ambiente
Participe para termos um mundo mais verde!

Bilac recebe prêmio Internacional pela
preservação do Meio Ambiente
A cidade de Bilac será destaque
importante no Fórum Mundial da Água que será
realizado este mês de março na França.
Bilac conquistou o prêmio pelo
trabalho de preservação de seus rios e a
conservação de mata ciliares, fazendo assim
a diferença para uma cidade cada vez mais
sustentável e amiga do meio ambiente.

Sr. Ariosto Bruschetta, fundador da Indústria Santa Rita de
Urnas, faleceu no dia 17/12/2011.
Foi um exemplo de homem apaixonado pela indústria,
iniciou sua carreira profissional bem jovem ainda aos 15 anos
fabricando arreios, selas para equinos, depois fabricou capotas para
Jipes, por alguns anos fabricou móveis e estofados e finalmente
em 1970 iniciou o que foi a sua maior paixão e realização, com
muito orgulho sempre se dizia um fabricante de urnas funerárias
onde trabalhou até 1994, só deixando para poder dedicar-se à sua
outra paixão profissional: a pecuária e poder passar o exercício da
profissão ao seu filho mais novo, José Benedito Bruschetta, que com
muita capacidade fez crescer o negócio e deu continuidade ao legado
da família de industriais, hoje com mais de 200 colaboradores e uma
das maiores empresas e mais respeitadas do mercado funerário
Brasileiro.
Ariosto sempre gostou de fazer sua empresa progredir,
investia muito na compra de novas máquinas, caminhões, prédios,
e também se orgulhou do fato de, ele mesmo criar os modelos de
seus produtos, nunca ter copiado nada de ninguém. Sempre foi um
empresário muito arrojado para sua época e pelo nível de estudo
que possuía, foi um industrial completo, sempre se preocupou e
ajudou seus funcionários, sempre participou ativamente das causas
do seu setor, era amigo pessoal da grande maioria de seus clientes,
tendo viajado para todas as suas regiões de vendas e conhecido a
realidade de cada uma delas bem de perto.
Foi um pai exemplar, sempre orientando todos os seus cinco
filhos a trabalharem desde muito cedo, a terem responsabilidades e
serem pessoas de bem. Hoje as quatro filhas estão casadas, todas
tem seus próprios negócios e estão muito bem. Seu único filho
homem e o mais novo, Benedito, orgulha-se de ter trabalhado e
aprendido tudo o que sabe com seu pai, a quem sempre admirou e o
define como seu “herói verdadeiro“.
Ariosto trabalhou até a véspera de sua morte administrando
pessoalmente sua fazenda, seu gado e seus negócios. Foi derrotado
apenas pela coluna, desgastado por tanto esforço de tanto trabalhar,
carregar peso excessivo, ter sofrido tombos de grandes alturas no
trabalho, ter sido prensado por caminhão carregado, por inúmeras
pancadas, sempre trabalhando, sofria tanta dor e assumiu o risco de
uma cirurgia aos 81 anos, mas o coração também já cansado não
conseguiu ajudá-lo durante as primeiras horas da recuperação.
Enfim Ariosto Bruschetta partiu desta vida, mas com certeza
está num lugar pertencente as pessoas de bem, trabalhadoras,
cumpridoras do seu dever, ao lado de seus pais, parentes
descansando em paz.
Para o setor funerário brasileiro, deixou sua participação
ativa, suas criações, seu trabalho feito sempre com amor e dedicação.
Para a sua família o exemplo de luta, trabalho, justiça e
honestidade, para seu país a certeza do dever cumprido, para Deus
“o agradecimento pela vida e acolhida no céu”.
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