IDEBRA, ENTIDADE MANTIDA PELA ID LOGISTICS,
REALIZA A 1ª EXPO-LOG
A IDEBRA, Instituto de Desenvolvimento Esperança Brasil, entidade mantida pela filial
brasileira da ID Logistics, multinacional francesa de logística, irá realizar a Expo-Log, em
parceria com o Senac, no próximo dia 10, terça-feira. A exposição sobre logística foi
elaborada pelos alunos da segunda turma do curso de capacitação em logística da entidade.
De acordo com Malena Santos, Coordenadora de Projetos da IDEBRA, a exposição é o tema
do trabalho de conclusão de curso e visa aproximar o jovem do mercado de trabalho. O
curso de auxiliar em operação logística é realizado em parceria com o Senac e teve início em
maio de 2014. A segunda turma do projeto conta com 28 alunos da Comunidade Beira
Mar,em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.
“Este é um trabalho de conclusão do curso, em que serão apresentadas as operações de
formas variadas. A partir da exposição, os alunos estarão habilitados para o ingresso no
mercado de trabalho”, explica Malena. A turma foi dividida em 5 grupos, sendo um para a
organização da feira e 4 para apresentação dos temas: Operação de Armazenagem em um
Atacadista, Operação de Armazenagem em Varejista, Distribuição Física -Transportadora,
Distribuição em Crossdocking. Para a exposição, foram convidados empresários do entorno
da comunidade.
A IDEBRA
De acordo com Jesús Hernandez CEO da ID Logistics no Brasil, a maior preocupação da
IDEBRA é despertar no jovem carente condições de superar as limitações impostas por uma
realidade que limita o seu desenvolvimento. As ações da entidade visam promover
oportunidades para que ele alcance por méritos próprios condições de progredir. A
educação para a sua inclusão no mercado de trabalho é um importante passo nesse sentindo.
O objetivo da IDEBRA, criada por iniciativa do executivo francês da ID Logistics, Pierre
Nahon, em 2005, é atender aos jovens carentes da Comunidade Beira Mar, do município de
Duque de Caxias, Rio de Janeiro, localidade próxima a uma das instalações da empresa.
Atualmente, desenvolve um trabalho com 180 crianças e adolescentes com foco na promoção
de atividades voltadas para o desenvolvimento humano e da criatividade e na capacitação
para o mercado de trabalho. Sendo 112 alunos da Escolinha de Futebol, 28 do curso de

Auxiliar de Operações Logísticas, 20 da Oficina de Danças Urbanas e 15 do curso de Rádio,
TV e Cinema.
Serviço – 1ª Expo-Log – Operação Logística em uma Empresa
Data: 10 de novembro
Local – Instituto IDEBRA
Horário: 13h30
Endereço: Rua Mariz e Barros, 39 – Jardim 25 de Agosto – Duque de Caxias – RJ
Tel.: (21) 3491.1920 - contato@idebra.org.br
Capacitação para atuar na área de logística
No ano passado, formou a primeira turma para atuar na área de logística. De acordo com
Eduardo Pane, Gerente Executivo da IDEBRS, essa proposta surgiu da necessidade de
potencializar os recursos investidos em resultados que dessem maior impacto na vida do
jovem carente de Duque de Caxias. A Idebra, que é uma instituição mantida por uma
empresa que atua na área de logística, incluiu em seu planejamento a formação para atuação
na área, o que vai de encontro à necessidade do mercado.
Em 2014, também inaugurou uma nova sede, localizada na região central de Duque de Caxias.
O espaço comporta um prédio de 3 andares, com salão multiuso, sala para capacitações
técnicas, sala de convivência, sala de produção, sala para administração e almoxarifado.
ID Logistics Brasil
Maior filial do Grupo ID Logistics no Mundo, sendo a segunda em faturamento depois da
matriz francesa, a filial brasileira corresponde a 11,5% das atividades e faturamento do
grupo. O Brasil serve como apoio técnico para a filial Argentina, bem como base para o
desenvolvimento de outras filiais na América Latina. A operação brasileira é também a que
mais cresce, numa taxa média aproximada a 30% nos últimos cinco anos.

Sobre Grupo ID Logistics
ID Logistics é um grupo internacional especializado em contrato logístico, tendo realizado
em 2014 um volume de negócios de € 874,5 milhões. O grupo gerencia 200 sites localizados

em 14 países, representando 3,6 milhões de m² operados na Europa, América Latina, Ásia e
África, com 13 mil colaboradores. Com forte presença no varejo, indústria, e-commerce,
com expertise no preparo de pedidos unitários, a ID Logistics se caracteriza por trabalhar
com um alto nível de tecnologia e uma abordagem sustentável. As ações da ID Logistics
estão listadas no mercado regulamentado da NYSE Euronext Paris, B (código ISIN:
FR0010929125). O grupo é liderado por Eric Hemar.

Mais informações: (11) 3809-3400 e www.id-logistics.com
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