VISITA À FEIRA DE MILÃO/ ITÁLIA
No início do Mês de maio, o gerente
industrial Wilson, visitou em Milão a Feira
de Máquina, a Feira de Componentes e
fluídos e a Feira de Plástico. Aproveitou
para conhecer ainda novas culturas e
costumes da Alemanha, nas cidades
de Munich e Bad Walse, onde pode ver
novas tendências em móveis, cores,
vários tipos de madeiras e materiais
alternativos. Uma bagagem cultural
riquíssima que pode ser transformadas
em novas técnicas aqui no Grupo
Bruschetta.

Feira de Máquina em Milão
A visita na Feira de Máquina em Milão, foi
com objetivo de buscar novas tecnologias
na parte técnica de máquinas industriais e
novos processos a serem desenvolvidos.
A
diferença
nos
equipamentos
importados, principalmente da Itália é
muito grande em relação a outros países.
Pois a cultura do país é investir sempre
em equipamentos de ponta como:
máquinas de corte, robôs de pintura,
linhas de movimentação, sempre visando
a qualidade e designer do produto final.

Feira de Componentes e fluidos
Esta feira
foi visitada, dada a
importância para o conhecimento
de componentes e processos de
redes de ar comprimidos,
fluídos
e componentes eletrônicos para o
seguimento de automação industrial.
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Feira de Plástico
A visita foi voltada para conhecimento
de peças e componentes de plásticos
e derivados para todas as finalidades
com grandes injetoras totalmente
automáticas, processos contínuos de
produção e lançamentos de novos
produtos e tendência.
As feiras visitadas e a viagem à Itália e
Alemanha, mostrou novos conceitos de
organização, novas tendências, cultura
e costumes que podemos observar ser
bastante produtivo e começar a tomar
como exemplo e aplicar aqui em nossa
fábrica.

III FEIRA FUNERÁRIA DO CEARÁ
A equipe do Grupo Bruschetta juntamente
com seu diretor Benedito Bruschetta marcaram
presença na III Feira Funerária do Ceará, II do
Norte e Nordeste, o evento aconteceu no Centro
de Negócios do Sebrae - Fortaleza /CE nos dias
31 de Maio a 02 de Junho de 2012, além da
exposições de produtos relacionados ao setor, o
evento também contou com várias palestras com
temas de grande importância e de interesse entre
os participantes.
No stand do Grupo foram apresentados
alguns modelos de urnas e várias novidades de jogos
de acrílico, material este, que vêem complementar
as modernas e requintadas salas de velórios que
estão sendo construídas por todo nosso país.
Serviu como ponto de encontro para os amigos
que alí se fizeram presentes. Para o fechamento
do evento, tivemos um jantar de enceramento com
show de humor, fechando com chave de ouro.
Ficamos muito felizes em participar mais um ano
da Feira Funerária do Ceará. Encontramos grandes
amigos e clientes. Uma grande oportunidade de
estreitar nossos relacionamentos além de trocar
experiências, conhecer as novidades e realizar
bons negócios. “Quero agradecer a visita de todos
e parabenizar os organizadores do evento NPINFO
e SEFEC.” declara Benedito Bruschetta.

Expediente

Humor

Necro

Ironia
No meio da tristeza de um velório, a
mulher olha para uma amiga e começa
a rir.
- O que é isso, Zoraide? - pergunta a
amiga, aflita.
- Estou rindo daquele arranjo de flores
em forma de coração em cima do caixão.
- Qual o problema? - retruca a amiga Isso é uma homenagem que os amigos
médicos fizeram para o falecido. Ele era
o melhor cardiologista da cidade!
- Pois então...é disso mesmo que eu
estou rindo! Quero só ver como é que
vai ser quando o meu marido morrer. Ele
é o melhor ginecologista da cidade.
Que maldade...
Um fazendeiro muito rico e famoso de
tanta ruindade que fazia, faleceu. No
dia do velório o padre foi chamado para
fazer missa de corpo presente.
A certa altura da missa o padre começou
a tecer elogios ao fazendeiro.
A viuva sentindo que todo mundo estava
olhando sem entender nada, vira para o
filho mais velho e diz:
- meu filho, vai lá perto do caixão e
conferi se é mesmo seu pai que esta lá.
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Palavra do Diretor
Palavra
do Diretor
Caros Amigos, clientes e fornecedores
Para esta edição deste informativo
preparamos
muitas
novidades
e
informações.
Falaremos
sobre
sustentabilidade
e a reunião das Nações Unidas na
Conferência Rio + 20, um dos temas
em destaque, devido a nossa campanha
Bruschetta Sustentável.
Fiquei muito honrado pelo convite
recebido para visitar a maior fábrica de
urnas funerárias do mundo, que fica no
EUA, a Indústria Batesville.
Fomos também eu e minha esposa
Adriana visitar a Feira Tanexpo, em
Bologna na Itália, onde trouxemos
novidades para agregar em nosso
trabalho.
Participamos da Feira de Máquinas em
Milão, no início de maio com a presença
do nosso gerente industrial, Wilson que
também visitou a empresa Alemã Weinig,
responsável por uma das melhores
máquinas do setor. E ainda nossa equipe
marcou presença na III Feira do Ceará,
que aconteceu no final do mês de maio.
Fizemos
ainda
duas
grandes
confraternizações no mês de maio: a
missa da nossa padroeira Santa Rita
de Cássia, e a comemoração do dia
das mães, junto às nossas queridas
colaboradoras com muita alegria, marca
registrada do Grupo Bruschetta.

MISSA
MISSADE
DESANTA
SANTARITA
RITA
Grupo Bruschetta como todo ano, no mês de maio, celebra o Mês de Santa Rita de Cássia.
Foi realizado na manhã do dia 22, uma missa na fábrica em homenagem a santa padroeira.
A missa reuniu funcionários e diretores do Grupo, todos como uma família, a Família
Bruschetta. A harmonia e a serenidade pode ser sentida por todos que compartilharam este
momento tão bonito da empresa.

Homenagem Dia das Mães
O Grupo Bruschetta no Mês
de Maio, fez uma bonita e singela
homenagem a todas
as mães
colaboradoras do Grupo, reforçando
ainda mais o espírito materno que existe
em cada mãe e fazendo deste mês uma
marca especial e importante que a todos
contagiou.

Boa Leitura

José Benedito
Bruschetta

Mãe...
Ela tem a capacidade de ouvir o silêncio.
Adivinhar sentimentos.
Encontrar a palavra certa nos momentos
incertos.
Nos fortalecer quando tudo ao nosso
redor parece ruir.
Sabedoria emprestada dos deuses para
nos proteger e amparar.
Sua existência é em si um ato de amor.
Gerar, cuidar, nutrir.
Amar, amar, amar…
Amar com um amor incondicional que
nada espera em troca.
Afeto desmedido e incontido, Mãe é um
ser infinito.
Fonte: trecho do livro: “Minha mãe, meu mundo”
Anderson Cavalcante

SUSTENTABILIDADE
SUSTENTABILIDADE
A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, foi realizada na semana dos dias 13 a 22 de junho na cidade
do Rio de Janeiro. A Rio+20 é assim conhecida porque marcou os vinte anos de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento (Rio-92) e contribuiu para definir a agenda do desenvolvimento sustentável para as próximas décadas.
O objetivo da Conferência foi a proposição de renovação do compromisso político com o desenvolvimento sustentável, por meio da avaliação do
progresso e das lacunas na implementação das decisões adotadas pelas principais cúpulas sobre o assunto e do tratamento de temas novos e emergentes.
Desde a Conferencia das Nações Unidas Rio 92 até a Rio + 20, há muita coisa ainda por fazer, mas ficou plantado a semente de intenções de
um futuro melhor com algumas ações já por fazer.
“Nos próximos dois ou três anos, acredito que haverá suficiente massa crítica com grupos de países e empresas começando projetos concretos.
Como em muitos programas de mudança, quando você cria algum sucesso em torno de algum projeto concreto específico, isto atrai outros. Existem líderes,
seguidores e retardatários em tudo”, disse Paul Polman, diretor geral da Unilever.
Se todos nós apoiarmos e cobrarmos as mudanças planejadas e prometidas talvez se atinja metas para um desenvolvimento mais sustentável em
escala global.
Cada um pode fazer a sua parte,e você, o que vai fazer?

VISITA
VISITA À
À INDÚSTRIA
INDÚSTRIA BATESVILLE
BATESVILLE -- EUA
EUA
Este ano recebi um convite para visitar
a maior fabrica de urnas funerárias do mundo
que fica nos Estados Unidos da América. Fiquei
extremamente honrado e feliz pelo convite e
neste ultimo mês de Maio tive a oportunidade
de viajar pra lá e agora quero dividir com vocês
leitores , meus amigos e clientes, a emoção
desta viagem.
O grupo formado por empresários que
compõem a AFUB se encontrou no aeroporto
de Cumbica em Guarulhos no dia 18 de maio,
chegando à cidade de Memphis, Estado do
Tennessee no dia 19 e tivemos contato com a
cultura local. Muito interessante o povo local com
sua linda e bem organizada cidade, terra natal
do imortal cantor Elvis Presley. Visitamos sua
casa, hoje transformada em um museu chamado
Graceland. Foi uma visita inesquecível, o contato
com todos os pertences do cantor como móveis,
roupas usadas nos shows, carros, aviões,
enfim tudo o que envolvia a vida do artista foi
emocionante, valeu a pena e recomendo para os
amantes do rock.
No dia seguinte fomos até a matriz da
Indústria Batesville, onde são produzidas cerca
de 500 urnas por dia feitas de lata, sendo que

nos EUA, hoje, são usadas 60 % urnas de latas e
40 % urnas de madeira maciça. Como já era de se
esperar, é uma fábrica maravilhosa com a maioria
das máquinas automatizadas e um processo de
produção fantástico com fluxo todo automatizado,
nível profissional e especialização de pessoas
altíssimo, fora o comprometimento e orgulho
para com a empresa que são inigualáveis, fiquei
maravilhado.
No dia seguinte voamos para Cincinnati,
estado de Ohio, onde visitamos a outra unidade
da empresa e nos sentimos mais próximos da
realidade que conhecemos. Esta unidade fabrica
as urnas de madeira, igualmente a primeira,
tem seu processo muito bem definido, tudo
automatizado. O que me deixou muito feliz foi
ver que alguns conceitos produtivos usados por
eles e, algumas, mesmo que poucas, máquinas
usadas, nós já usamos e temos também aqui na
nossa empresa. Fiquei muito orgulhoso.
A maneira pela qual fomos recebidos,
hospedados e tratados foi maravilhosa, de uma
nobreza digna da hospitalidade que os americanos
bem sabem fazer.
O grupo fortaleceu ainda mais os laços
de amizade nos três dias seguintes quando fomos

Agradeço a todos.
José Benedito Bruschetta

VISITA
VISITAÀÀTANEXPO
TANEXPO--BOLOGNA/
BOLOGNA/ITÁLIA
ITÁLIA
Passaram-se alguns anos desde
que visitei as feiras de urnas pelo continente
Europeu, portanto, este ano, decidi regressar
e me atualizar.
Eu e minha esposa Adriana
resolvemos visitar a Tanexpo, na cidade de
Bologna - Itália, que aconteceu entre os dias
23 e 25 de março.
A feira foi muito boa, com três grandes
pavilhões lotados com stands bem visitados
de pessoas de todos os cantos do mundo,
uma concentração globalizada.
As urnas são de designer próximo
dos nossos, estilos sextavados, somente com
madeiras nobres e de espessura exagerada,
mas sem dúvida alguma, destacadamente
superiores. Os carros fúnebres com
carrocerias inovadoras, máquinas de todas
as marcas, sendo destaque a Mercedes
Bens. Paramentações em material acrílico
eram destaques de designers modernos, alto
padrão e muito bom gosto. Material este, muito
apreciado no momento pelos europeus, que
nós aqui do Grupo Bruschetta, através de nossa
filial, “Atacrilicos“ também já desenvolvemos
e somos pioneiros e exclusivos no mercado
brasileiro, apresentando na feira de Fortaleza
a nova linha 2012, extremamente bem aceita
nos garantindo um sucesso de vendas.

Tanto para mim quanto Adriana a grata
surpresa ficou na diferença da década de 90 e
começo dos anos 2000 quando íamos visitar estas
feiras e encontrávamos pouquíssimos ou quase
nenhum brasileiro e, nesta edição, nos juntamos
a muitos clientes e amigos vindos de todos os
extremos de nosso país, tais como: Campo,
Grande, Natal, Fortaleza, Porto Alegre, Canoas,
Caxias do Sul, Tauá, Marília, Votuporanga,
Botucatu, Belo Horizonte, São Paulo entre muitos
outros que representavam maravilhosamente o
nosso país. Ficamos muito felizes por esta nova
condição, o que mostra o arrojo, o nível elevado
de nossos empresários, o alto patamar de
desenvolvimento e a excelência no atendimento
muito próximo ao dos europeus.
Tivemos a maravilhosa oportunidade
de, ao lado de amigos tão queridos como sra.
Gerzânia, Iracema e Nazaré de Fortaleza, sra.
Irene de Tauá, Rolando, Ronaldo, Poliana,
Rafaela de Votuporanga – SP, alugarmos carros
e sairmos para um tour em Veneza, que continua
linda e encantadora, com seus canais repletos
de românticas gôndolas, onde turistas do mundo
inteiro se congregam pela língua universal da
amizade e paz.
Enfim, a viagem teve cunho profissional
e este foi muito bem aproveitado com todas as
novidades que trouxemos para agregarmos ao

Fonte: http://www.oeco.com.br/
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para Miami para compras e descanso.
O balanço que faço sobre esta viagem
foi que nossas empresas do ramo funerário em
nosso país ainda não estão num nível igual
ao deles por falta de comprometimento, pelo
nível educacional das pessoas e pela falta de
incentivo por parte de nosso governo, caso
contrário, teríamos todas as outras condições
favoráveis para também figurarmos entre os
maiores e melhores do mundo.
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nosso trabalho, mas também foi um passeio
turístico e descanso ímpar por revermos lugares
mágicos da Europa ao lado de clientes e amigos
tão queridos, finalizando em uma semana inteira
por Portugal, país de nossos descobridores
onde nenhum lugar do mundo consegue fazer
bacalhau com tanta maestria.
Espero na próxima edição da
Tanexpo, rever estes amigos e convido nossos
clientes para se juntarem ao nosso grupo. Tenho
certeza que será para todos uma experiência
maravilhosa e proveitosa.
José Benedito e Adriana Bruschetta

