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Full Time lança loja conceito ainda 
mais completa e contemporânea

Postos aderem a protestos contra 
altas de impostos sobre combustíveis

Ribeirão Preto recebe a primeira 
filial do TRR no estado de São Paulo

A marca Full Time passou por uma reestruturação e apresenta 
ao mercado um novo estilo de loja de conveniência. Um 
espaço completo que pretende consolidar-se como sinônimo 
de excelência. A primeira loja conceito da marca está 
localizada no Posto Branquinho da Av. Imbiara com Senador 
Montandon em Araxá. Confira mais detalhes na matéria!

Postos de todo o país estão se mobilizando para esclarecer 
que, assim como os consumidores, sofrem com o alto preços 
dos combustíveis. Faixas, banners, cartazes e campanhas 
nas redes sociais estão sendo utilizadas com o objetivo de 
divulgar a indignação do setor em relação aos aumentos 
periódicos de preços e reajustes de tributação impostos.

Agora com três unidades em SP a Rio Branco segue 
em ampla expansão. Além de já possuir duas filiais da 
Distribuidora, em Paulínia e RP, agora passa a contar com a 
qualidade, eficiência e rapidez dos serviços prestados pelo 
TRR Rio Branco. E quem ganha são os consumidores com 
necessidade de larga escala de Ribeirão Preto e região.Ac
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Colaboradores de todas as unidades do Grupo Rio Branco 
reuniram-se no mês de dezembro em Uberaba para celebrar 
mais um ano de dedicação e conquistas. O evento tem 
como objetivo promover a integração entre os funcionários, 
festejar os desafios superados e renovar as energias para 
um novo ano de muito trabalho. Mais de 250 pessoas entre 
colaboradores e familiares estiveram presentes. 

Projeto Sorriso de Criança estende 
atuação para Uberaba

Pela primeira vez o projeto Sorriso de Criança da Fundação 
Rio Branco ampliou sua atuação para duas cidades. A ação 
faz parte das comemorações dos 10 anos de existência 
do projeto. Além de Araxá, neste ano a cidade de Uberaba 
também contou com uma instituição contemplada. A 
ação  abrangeu mais de 150 crianças de 2 a 12 anos.

Filiais comemoraram juntas as realizações de mais um ano de dedicação e vitórias

Confraternização Rio Branco reúne 
colaboradores para celebrar conquistas
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Contribua você também com o Abastecendo Ideias.
Envie seus comentários com nome e endereço completos 
para: comunicacao@riobrancopetroleo.com.br

Aspas

Palavra do Presidente

EUGÊNIA LUIZA CAVALCANTI - CONSULTORA DE VENDAS

ERIKA PATRÍCIA DOS SANTOS - ASSISTENTE FISCAL

Estou gostando muito das aulas de treinamento funcional oferecidas 
pelo Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT). Sempre percebemos 
esta preocupação da empresa com o bem-estar do funcionário e de como 
incentivar isso. Muito importante porque nos sentimos valorizados. A 
prática de exercícios superou as minhas expectativas em relação aos 
resultados. Aumentou a minha disposição para as atividades diárias, assim 
como a minha autoestima.  

Primeiramente gostaria de agradecer à Rio Branco pela iniciativa de 
oferecer aos colaboradores um programa de incentivo à atividade física. 
Com certeza é um benefício que afeta diretamente nossa qualidade 
de vida. Através do Pilates aumentei minha flexibilidade e resistência 
física e mental, além disso diminuiu minhas dores musculares o que me 
possibilita executar minhas atividades diárias com maior rendimento. 
Hoje me sinto bem melhor e mais disposta!
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Ponto de Vista

Fabio Rios

A importância de um eficiente sistema de 
gestão para postos e lojas de conveniências

Para que um posto, loja de conveniência, rede de postos 
ou qualquer prestadora de serviço ofereça aos seus clientes 
um atendimento eficiente e de qualidade, ter uma boa 
gestão é fundamental. Além de analisar diversas informações 
administrativas, comerciais e financeiras, considerando 
os processos e as pessoas, reunir todas essas variáveis e 
ainda identificar estratégias para o futuro, aproveitando 
oportunidades, datas e preços, não é tarefa simples. 

É aí que entram os softwares ou sistemas de gestão, que 
reúnem os processos da empresa, garantindo integração entre 
os diversos serviços, compartilhamento seguro de dados e 
eficiência no processo, permitindo ao gestor automatizar 
tarefas, fornecendo tempo e informações que podem ser 
diferenciais no mercado. Não somente o simples controle de 
emissão de cupom ou nota fiscal.

Nestes tipos de estabelecimentos comerciais é comum a 
quantidade de funcionários e departamentos ser reduzida. É 
por essa razão que os sistemas se tornam uma alternativa 
de administração interessante. Otimizam o tempo dos 
empreendedores e reduzem os gastos e custos, evitam 
desperdícios ao permitir que todas as variáveis sejam 
administradas de forma unificada: vendas, receita, estoque, 
clientes, reposição, faturamento, conciliações, obrigações 
fiscais e outros elementos que podem ser acompanhados 
simultaneamente.

Um sistema de gestão não é apenas um banco de dados 

que acumula diversas informações. É uma base inteligente 
que estabelece uma comunicação entre os diferentes 
departamentos da empresa, para que todos possam trabalhar 
em conjunto e ainda possibilitar a geração de relatórios mais 
específicos. Aliam tecnologia e melhores práticas do setor, 
acompanhando a regulamentação do mercado, além de 
atender às legislações vigentes.

Com um bom sistema, através da centralização, o 
empresário pode cuidar de absolutamente todas as operações 
diárias do seu negócio sem precisar de inúmeras planilhas. 
Muitos até podem ser acessados pelo celular ou tablet, o 
que permite que o empresário acompanhe seu negócio de 
qualquer lugar onde estiver. Assim, ganha mais segurança, 
tempo e ainda sai na frente da concorrência com uma gestão 
eficiente, possibilitando o aumento da sua rentabilidade e a 
rápida e precisa tomada de decisão estratégica.

É com muita satisfação que apresentamos o 21° jornal Abastecendo 
Ideias. Nesta edição foram elencados os assuntos que mais se 
destacaram nos últimos meses de 2017. A publicação está repleta 
de excelentes notícias: o lançamento do novo conceito da loja 
Full Time, a cobertura das edições do Projeto Sorriso de Criança 
realizadas em Araxá e Uberaba, encerrando com a tradicional festa de 
confraternização que celebrou mais um ano de conquistas da Família 
Rio Branco. Todo o conteúdo selecionado especialmente para uma 
prazerosa leitura. Aproveitem!

Controle e rapidez são os maiores benefícios da automatização 

Licia Borela Hubinger 
Gerente de T. I.

Graduada em Ciência da Computação, 
MBA em Gestão Empresarial e Marketing 
e em Gestão Comercial. Atua há 17 anos 
com sistema Totvs – Microsiga e há 
dois anos é a gestora do departamento 
de Tecnologia da Informação da 
Distribuidora Rio Branco.

Por Licia Borela 

Foto Arquivo

Para aqueles que afirmam que o ano se inicia 
após o Carnaval, começou 2018! A Rio Branco 
segue otimista pela postura de trabalho que 
adota. Os desafios são grandes, mas entendo 
que com a equipe que temos e a confiança que 
o mercado nos confere, sairemos em posição de 
grande vantagem. Vamos evoluir como sempre. 

Gostaria de aproveitar este espaço para 
esclarecer aos menos avisados que, na 
composição final dos preços de combustíveis, 
acima de 50%, às vezes até 60%, são impostos. 

E que na origem da cadeia está a Petrobrás – 
estatal que detém o MONOPÓLIO, a qual precisa 
se recuperar de prejuízos que os políticos a ela 
impuseram. Necessário lembrar que este ano 
teremos eleições, o verdadeiro caminho para 
mudanças legítimas. 

Para nossa alegria, a Fundação Rio Branco 
em processo de renovação, já iniciou suas 
atividades e teremos muitas novidades em 
breve. 

Desejo a todos um ótimo ano e boa leitura!
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A tradicional festa de fim de ano encerrou 
2017 em clima de alegria e descontração 

Há vários anos, o primeiro sábado de dezembro é especial para 
os colaboradores Rio Branco. Habitualmente é neste data que 
ocorre a tão esperada confraternização anual. Não foi diferente 
em 2017, no segundo dia do mês mais de 250 pessoas entre 
funcionários e familiares reuniram-se para celebrar os resultados 
alcançados e renovar as energias para 2018.

Os residentes em Uberaba foram os anfitriões e acolheram 
os colegas das demais filiais. O salão recebeu a decoração da 
competente empresa Daniela Flores e o menu foi assinado pelo 
Buffet Pacheco da cidade de Sacramento, que também é parceiro 

revendedor que a Distribuidora faz questão de prestigiar! Os filhos 
dos funcionários tiveram atenção especial no “Espaço Kids” e 
contaram com a presença de animadores que proporcionaram 
muita diversão e gargalhadas entre a criançada. E para animar ainda 
mais, o evento contou apresentação de banda e DJ abrangendo 
diversos estilos musicais.

As novidades desta edição ficaram por conta dos personagens 
fantasiados de Capitão América e Mulher Maravilha contratados 
para promover um clima de descontração no encontro e a 
realização de uma gincana de conhecimento gerais. As pulseiras de 
led distribuídas no início também deram um colorido especial, além 
de serem utilizadas no sorteio. Vários prêmios foram ofertados, 

entre eles, vale viagem, TV 32”, tablet, mochilas e vários brindes.
Uma surpresa foi reservada para o final. Em 2016 todos foram 

convidados a registrar metas desafiadoras para 2017. O objetivo 
do projeto foi o de motivar o colaborador a superar seus desejos 
e expectativas. Como resposta à esta ação, as mensagens escritas 
no ano anterior foram colocadas em cofrinhos personalizados 
para a reflexão de cada um que escreveu. Eles também traziam 
em formato de moeda votos de saúde, paz, fé, união e sucesso. 
Simbolicamente é o que a Distribuidora Rio Branco deseja à toda 
sua família. Que boas energias possam ser depositadas ao longo 
deste ano que se inicia.

O diretor Eduardo Maurício Siqueira Borges aposentou-se em 
dezembro após uma experiência de mais de 30 anos no segmento 
de combustíveis, incluindo neste período sua importante 
participação no crescimento da Rio Branco. 

Ingressou na empresa em março de 2007 na área comercial e 
após pouco tempo, já assumiu os cargos de gerente de vendas e, 
posteriormente, o de Diretor.  Na década de 90, ainda sem saber 
que futuramente colaboraria diretamente para a empresa, foi 
peça importante na concepção do TRR Rio Branco com seu vasto 
conhecimento do ramo. 

Encerrando uma gloriosa trajetória, incluindo sua atuação nos 
últimos anos na Diretoria de Operações,  o integrante da Família 
Rio Branco recebeu como forma de reconhecimento ao seu 
profissionalismo e competência por todos o tempo de trabalho, 
uma placa de homenagem em agradecimento aos anos de 
dedicação e o seu valioso legado para história da Distribuidora. 

A Família Rio Branco deseja ao estimado Eduardo muita saúde 
para que possa usufruir de seu merecido descanso. Externa ainda 
sua profunda gratidão por todos os anos de parceria e amizade.

Após 10 anos, Diretor Eduardo Borges trilha novos caminhos
Sua experiência em combustíveis em muito contribuiu para consolidação da Rio Branco

A confraternização aconteceu no Centro de Convenções do Hotel Dan Inn - CENACON em Uberaba
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Novos negócios na Rede Rio Branco Postos assinam 
contrato de renovação 
da bandeira 

Nossas saudações aos empreendimentos da Rede Rio Branco 
inaugurados recentemente. No Alto Paranaíba o Posto Opção 
em Araxá/MG e na região do Triângulo Mineiro o Posto Top Rio 
em Uberlândia/MG. Ambos, contribuem substancialmente para o 
fortalecimento da marca nestes mercados.  

O Opção Combustíveis é o mais novo representante Rio Branco 
na cidade de Araxá. O posto apresenta um amplo mix de serviços 
como a troca de óleo Speed Oil, lava-rápido Speed Water e loja 
de conveniência, além de oferecer serviços de excelência em 
abastecimento.

Está localizado na Av. Doutor Pedro de Paula Lemos, 1180 
no bairro Santa Rita. Importante ponto de acesso a vários novos 

bairros da cidade, o que propicia o atendimento a esta região 
urbana que está em pleno crescimento.

Já o Posto Top Rio conta com uma ampla estrutura de 
serviços, como troca de óleo Speed Oil, lava jato Speed Water e 
loja de conveniência Full Time, além de quatro salas comerciais. 
O empreendimento está localizado no Bairro Marta Helena, Av. 
Antônio Thomaz Ferreira Rezende, 1215 importante região de 
fluxo comercial da cidade!

Desejamos boas-vindas aos novos parceiros que aderiram à 
Rede Rio Branco! Faça uma visita e confira, você mesmo, todos os 
diferenciais dos postos da Rede Rio Branco!
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Mais dois revendedores de longa data da bandeira, 
renovaram seus contratos com a Distribuidora Rio 
Branco. Os postos Primus de Iturama/MG e Arapuá da 
cidade de mesmo nome. 

O parceiro, Anilton Domingos Maia, proprietário do 
Primus integra a Rede há 5 anos. O posto é exemplo 
de empreendedorismo e é um dos líderes de mercado 
na cidade mineira. Seu longo tempo de atuação é 
garantido pela exímia gestão do revendedor.  

Exemplo de operador também é o parceiro 
Osvaldo Caixeta dos Santos, proprietário do Posto 
Arapuá que faz parte da Rede há mais de 10 anos. Seu 
empreendimento é referência na cidade quando se 
fala em tradição de combustíveis e respeito com os 
clientes. 

As renovações são reflexos do êxito das operações 
dos postos, assim como, dos esforços realizados pela 
Rio Branco para garantir o padrão de qualidade e a 
prestação de serviços de excelência.
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UBERABA/MG UBERLÂNDIA/MG ARAXÁ/MG CATALÃO/GO UBERABA/MGUBERABA/MG

POSTO OPÇÃO - ARAXÁ/MG POSTO TOP RIO - UBERLÂNDIA/MG

Parabéns revendedores pelas metas alcançadas!

Dinamismo de uma bandeira em constante expansão

Uma parceria traduzida em comprometimento que gera resultados

Estabelecimentos já somam 
mais de 15 anos de serviços 
prestados aos seus clientes
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Rede de Conveniência Full Time inaugura nova 
loja em Araxá com conceito diferenciado
Marca reúne em um espaço planejado e aconchegante, completo mix para clientes 

A Rio Branco prepara-se para a implementação de um 
de seus projetos mais ousados: a rede de conveniência Full 
Time. A inauguração da loja conceito apresentando um mix 
de produtos e serviços diferenciados, atribui à nova proposta 
ainda mais valor e exclusividade. Focado nas necessidades 
do cliente, o projeto traz um espaço arquitetônico 

contemporâneo que preza o conforto e praticidade. 
A loja piloto localizada em Araxá nas dependências 

do Posto Branquinho da Av. Imbiara foi concebida com o 
objetivo de conquistar uma parcela de mercado ainda pouco 
explorada pelo segmento. A intenção é proporcionar ao 
consumidor uma experiência única e que seja o mais efetiva 
e proveitosa no seu momento de compra. 

O espaço reúne produtos de empório, padaria, lanchonete, 
cafeteria, além de bebidas, presentes e acessórios. 
Os produtos vão desde os típicos da culinária mineira, 
gastronomia japonesa, carnes nobres, itens orgânicos e de 

delicatessen, até uma diversificada carta de vinhos, bebidas 
importadas e cervejas artesanais.

A partir do lançamento da loja piloto, o projeto de franquias 
será estruturado para a Rede de Conveniência Full Time. A 
implementação priorizará a rede de postos de combustíveis 
Rio Branco e em seguida lojas de rua, shopping centers e 
demais empreendimentos comerciais que se adequem ao 
perfil, para levar ao público uma prestação de serviços de 
excelência aliada a um completo mix de produtos.
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A composição de preços de combustíveis a partir de julho de 
2017 sofreu mudanças bruscas nunca vistas e percebidas pelo 
consumidor até hoje. Desde a volatilidade da tabela praticada pela 
única fornecedora nacional – Petrobrás, como forma de resposta 
ao aumento de produtos importados de baixo custo no mercado, à 
reincidente alta de impostos, principalmente estaduais.

De uma maneira geral as taxas impostas pelo governo brasileiro 
alcançaram uma média alarmante que chegam a representar mais 
de 60% do custo do combustível repassado das distribuidoras 
para os postos. Enquanto em países como México e Argentina, 
os impostos representam valores próximos a 40% e 38%, 
respectivamente. 

Importante salientar que o segmento de combustíveis está 
entre os que apresentam valores mais altos do país. Dos tributos 

nacionais, o de maior impacto é o ICMS (imposto estadual com 
variação quinzenal - mecanismo pelo qual se define o preço médio 
cobrado por determinado produto PMPF, sobre o qual é calculado 
o imposto) seguido dos federais PIS, COFINS e CIDE. 

Tanto os postos, como as distribuidoras ficam reféns das taxas 
praticadas pelos governos estaduais e federais, como também 
dependem das flutuações constantes dos valores dos combustíveis 
fixados pela Petrobrás, conforme sua nova política de precificação 
que alcançou em 5 meses 23% de aumento para gasolina e 25% 
para o diesel, segundo diretor Administrativo Wagner Maneira.

Neste conturbado contexto onde os intermediários e 
consumidores finais são os que sofrem maior prejuízo, a Federação 
Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes – 
Fecombustíveis disponibilizou no seu canal online informativos 

para nortear o revendedor em relação aos impostos pagos por 
produto de acordo com o estado em que são comercializados. Os 
dados completos podem ser acessados no endereço http:www.
fecombustiveis.org.br/revendedor/tributacao/. Vale lembrar que 
estes impostos sofrem reajustes constantes. 

O revendedor deve ficar atento e atender à Lei 12.741/12, 
que estabelece a discriminação dos impostos em painel afixado 
em local visível no estabelecimento, incidentes sobre todas as 
mercadorias ou serviços colocados à venda. Esta obrigação acaba 
gerando ganho mútuo: além de evitar multas pelo descumprimento 
da exigência, este material pode ser utilizado também como 
esclarecimento no ponto de venda pela equipe de frentistas, caso 
o consumidor questione sobre os preços dos combustíveis.  

Tributos e preço Petrobrás oneram custo dos combustíveis 
Impostos diferem de estado para estado e influenciam na formação dos preços de venda
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Kit Escolar beneficia filhos de 
colaboradores da Distribuidora

Em 2017 foi instituído na Rio Branco, mais um 
importante benefício que visa o bem-estar e a 
satisfação de seus funcionários: a cessão de kits 
escolares para os filhos dos colaboradores. Todas as 
crianças na faixa etária entre 3 e 12 anos receberam 
cadernos, cola, lápis preto e de colorir, apontador, régua 

e borracha. Os kits distribuídos carregam 
consigo muito mais que a ajuda financeira 
para os pais em um mês de orçamento 
familiar oneroso, mas também o reforço do 
valor da educação como fundamental na 
formação dos filhos.

A forma simbólica da contribuição ao 
estimular a formação educacional vai ao 
encontro dos princípios do Estatuto da 
Criança e do Adolescente que discorre 
sobre o acesso à educação e estabelece 
que é dever da família, da comunidade, da 
sociedade e do poder público assegurarem, 

com absoluta prioridade, a efetivação deste direito. 
A Rio Branco com esta iniciativa reitera o seu 
compromisso social nas comunidades em que está 
inserida e reafirma através de suas políticas e diretrizes 
que lugar de criança, com toda certeza, é na escola. 

Reativação do projeto de qualidade de vida já colhe resultados
Colaboradores de todas as unidades usufruem de iniciativas promovidas pela empresa 

Ação tem como objetivo incentivar os 
estudos ao valorizar a educação

O Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) foi retomado 
no início de 2017. Embora várias práticas já sejam exercidas há 
alguns anos na empresa, que sempre se preocupou com a qualidade 
de vida de seus funcionários, a reativação tornou-se um efetivo 
programa de incentivo. 

Entre as ações da nova proposta, estão: distribuição de frutas para 

os colaboradores, campanhas de vacinação (com subsídio de 50% 
do valor), e iniciativas para prática de atividade física. Desta última, 
destaca-se o projeto de circuito funcional em Uberaba, unidade que 
concentra o maior número de colaboradores e a ajuda de custo para 
funcionários das demais unidades frequentarem academias. 

O objetivo, segundo a gestora de RH, Ursula Hahn, é transformar 
o ambiente de trabalho em um local para o melhor desenvolvimento 
e convivência de seus colaboradores buscando o equilíbrio entre 
a vida pessoal e a realização profissional e, consequentemente, a 
melhor produtividade da empresa.

Para o assistente Contábil, Robson Coeli, o programa foi primordial 
para que pudesse voltar à prática de exercícios. Anteriormente 
dedicava-se à corrida, mas andava sedentário. Percebeu muitas 
mudanças com a intensa participação nas aulas de treinamento 
funcional. “Com a prática constante e orientada da atividade física, 
pude notar uma grande melhora do meu condicionamento físico, na 
disposição para outras atividades e perceptivelmente uma grande 

mudança estética. Desde o início deste projeto já se foram mais 
de 16 kg perdidos e quase 10% de redução na gordura corporal”, 
ressalta Robson com grande satisfação.

A colaboradora da filial de Ribeirão Preto, Marcela Soriani, 
também adepta ao programa, reconhece a excelente iniciativa da 
empresa. Ela que já praticava exercícios físicos, agora recebe a ajuda 
de custo para se exercitar na academia. A colaboradora acredita que 
muitas pessoas na correria do dia-a-dia acabam deixando a prática 
de atividades físicas de lado e esquecem da importância de uma 
alimentação saudável e balanceada. Segundo ela, diversas pesquisas 
têm apontado que juntamente com a atividade física, alguns 
alimentos auxiliam no bem-estar e disposição, como exemplo a 
banana, uma das frutas disponibilizadas pela empresa para o lanche 
de sua equipe.

A valorização dos colaboradores é uma premissa dentre os 
valores da Rio Branco. E é gratificante presenciar este incentivo e 
contribuição para a melhoria da qualidade de vida de cada um.  

Inaugurado em Ribeirão 
Preto-SP novo Terminal 
Retalhista

Com foco na expansão, a Rio Branco 
inaugurou em 2017, o primeiro TRR em São 
Paulo. A nova sede está localizada no bairro 
Vila Carvalho em Ribeirão Preto/SP. O espaço 
compreende uma área de 1500 metros 
quadrados, divididos entre os setores comercial, 
administrativo, logística e operações.

Além da estrutura física, a empresa 
investiu em tanques de armazenagem que 
possuem a certificação do Instituto Nacional 

de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) e em bombas de carregamento com total 
controle do produto carregado. Além claro de todos os esforços voltados para a capacitação dos 
colaboradores e uma frota 100% monitorada, assegurando a confiabilidade do processo.

O diretor Comercial, Álvaro Pereira, destaca que com a inauguração desta nova unidade 
no competitivo estado de São Paulo haverá um aumento da capacidade de atendimento da 
empresa, possibilitando a entrega ainda mais ágil, com sistemas de controle que garantem a 
qualidade dos produtos fornecidos, em uma área de atuação ainda maior. Sem contar, o fato da 
Rio Branco ser referência neste nicho de mercado, onde possui experiência de mais de 20 anos.
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Energias em Ação

Fundação

Sorriso de Criança completa 
10 anos de existência
Em 2017 mais de 150 crianças foram contempladas com a ação

 

 

Aconteceu no mês de 
dezembro entre os dias 11 e 
16 nas dependências da antiga 
loja de conveniência do Posto 
Patio em Araxá o Bazar Solidário 
em prol dos projetos sociais da 
Fundação Rio Branco. 

Muitas pessoas compareceram 
neste período contribuindo com 

a campanha ao adquirir peças de roupas dentre outros donativos. Foram oferecidos 
produtos novos e usados, em bom estado de conservação. Roupas masculinas, 
femininas e infantis, sapatos, acessórios, entre outros. A população araxaense pode 
renovar o guarda-roupa com lindas peças e ainda exercitar a solidariedade. 

A iniciativa beneficiou a manutenção dos projetos, mas teve um ganho ainda maior 
que foi o de estimular o voluntariado. A Fundação acredita que o amor ao próximo é 
uma prática que deve ser compartilhada. E esta ação está totalmente alinhada com a 
sua missão que é a de oferecer oportunidades e também promover a cidadania.   

A Fundação Rio Branco realizou na 
cidade de Araxá em parceria com o Tri 
Ciclo Espetáculos cinco apresentações da 
Cia Pé de Chinelo: quatro shows de circo e 
uma oficina da arte da palhaçaria. 

Nos dias 23 e 24 de novembro mais 
de 1500 crianças entre 3 e 14 anos, 
professores e equipes educacionais dos 
Colégio Sesc, Dom Bosco e também da 

Escola Estadual Rotary assistiram ao show “Circo de Dois”. No espetáculo a protagonista 
palhaça Jirda e o parceiro Bisgoio convocaram o público a interagir. No número teve de 
tudo um pouco, como malabarismo e muita música.  

Já no dia 25 de novembro foi a vez da Oficina “Estado-Palhaço” realizada no Espaço 
Fratelo. Na oficina os interessados fizeram um mergulho no universo do palhaço, em uma 
espécie de encontro cômico com o corpo e tudo que está em volta.

Oportunidades gratuitas de entretenimento que fortalecem a Fundação em sua 
missão de promover gerações com mais consciência cultural.

Primeira edição do Bazar 
Solidário da Fundação 
Rio Branco é um sucesso

Fundação promove 
atrações circenses em 
parceria com o Tri Ciclo

Pelo décimo ano consecutivo a criançada fez a festa 
em um dia repleto de alegria e diversão. E desta vez a 
novidade foi a extensão do projeto à duas instituições: 
o Centro Municipal de Educação Infantil de Fátima 
localizado em Araxá com mais de 80 crianças e o Instituto 
Santo Eduardo em Uberaba com aproximadamente 70 
meninas. 

Tradicionalmente a ação acontece no mês de 
dezembro e conta com a solidariedade dos colaboradores 
da Distribuidora Rio Branco que “adotam” as crianças 
das instituições selecionadas. Além da recreação e do 
lanche oferecido, as crianças são surpreendidas com a 
presença do Papai Noel que faz a entrega dos presentes 
direcionados de acordo com a faixa etária de cada uma. 
Este momento é sempre o mais esperado e a satisfação 
de ver sorrisos alegres nas crianças concretiza o principal 
objetivo desta ação. 

Segundo o coordenador da Fundação Rio Branco, 
Ernani Montandon, o “Sorriso de Criança” é uma das ações 
mais gratificantes praticadas pela Fundação Rio Branco, 
pois o olhar brilhante das crianças traz a certeza que 
os esforços feitos em prol de uma infância mais lúdica, 
saudável e feliz têm resultados. 

Parabéns a todos colaboradores da Distribuidora Rio 
Branco que patrocinaram o evento, juntamente com o 
Coordenador da Fundação, há tantos anos à frente do 
projeto, que realizaram com muito sucesso e alegria, mais 
esta edição. A atenção, o carinho, a disponibilidade dele 
e de cada um dos colaboradores envolvidos promoveu 
mais um ano de conquistas para a Fundação Rio Branco.

A Fundação segue em 2018 plantando esta semente 
da esperança na convicção de que investir nas próximas 
gerações é a forma mais eficaz de construir um futuro 
melhor.  
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