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/// PRESS RELEASE
IDEBRA, INSTITUTO MANTIDO PELA ID LOGISTICS BRASIL, CHEGA A EXTREMA
/// COMUNICADO DE IMPRENSA
(MG) PARA IMPORTANTES AÇÕES JUNTO ÀS COMUNIDADES CARENTES
Primeira ação é o Curso de Operações Logísticas, que tem o objetivo de
capacitar jovens para o primeiro emprego. Sinergia entre ID Logistics, poder
público e organização social compõe exemplo de gestão de recursos para o
benefício de todos

Eduardo Pane, Gerente Executivo do IDEBRA, ajoelhado à direita, equipe e alunos do instituto

O IDEBRA - Instituto de Desenvolvimento Esperança Brasil, passa a contar com mais uma
unidade na cidade de Extrema, em Minas Gerais. A entidade atua com o objetivo de abrir
oportunidades de um futuro mais digno para adolescentes e jovens moradores de
comunidades carentes. Criada no Rio de Janeiro há 14 anos, a instituição é mantida pela
multinacional ID Logistics. Com o propósito de proporcionar a oportunidade do primeiro
primeiro emprego, as atividades na cidade mineira começam com o curso de Operações
Logísticas.
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As aulas realizadas em parceria com o Senai têm a duração de dois meses. São 25 vagas
oferecidas para jovens a partir de 18 anos. A expectativa é que, após a conclusão do curso,
eles possam iniciar atividades profissionais já no começo de 2021.
Assim como no Rio de Janeiro, a ID Logistics mantém na cidade do Sul de Minas instalações
para a gestão de operações logísticas de parte de seus clientes. O IDEBRA foi criado em 2006
no município de Duque de Caxias, onde a empresa se instalou para o início das atividades no
Brasil. A nova unidade de Extrema foi aberta no fim de outubro.
Segundo Jerome Jacek, Diretor-Geral da ID Logistics Brasil, « O Idebra tem como principal pilar
instalar-se próximo de regiões onde a ID Logistics possue operações para apoiar jovens e
adolescentes de comunidades carentes. O Idebra representa para a ID Logistics a crença no
talento do jovem brasileiro, a sua capacidade de se reinventar a cada dia para melhorar a sua
vida, da sua família e da sua comunidade. É com base nessa crença que a ID Logistics investe
recursos financeiros, humanos e estratégias sociais através do instituto IDEBRA para
proporcionar novos caminhos para esses jovens e potencializar os resultados positivos no seu
dia a dia».

Alunos assistem aula de Operações Logísticas na IDEBRA em Extrema (MG)
De acordo com o Secretário de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo da
prefeitura de Extrema, Adriano Carvalho, a ida da ID Logistics para a região é resultado de uma
política de atração e recepção de empresas. “Com o trabalho efetivo do IDEBRA, Extrema está
prestes a iniciar mais esta importante parceria. Abre uma oportunidade para os jovens
entrarem no mercado de trabalho com o pé direito, já que o desemprego entre eles é o dobro
da média entre os adultos. É uma iniciativa que merece ser apoiada », afirma Carvalho.
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Segundo Eduardo Pane, Gerente Executivo do IDEBRA, o curso contempla uma importante
parceria com o Senai e oferece a oportunidade de capacitação em logística, segmento que
sofre com a carência de trabalhadores qualificados. Tem o objetivo de preparar jovens
carentes da região de Extrema para a oportunidade do primeiro emprego.
« A abertura do IDEBRA na cidade mineira é fruto da iniciativa e da doação de recursos da ID
Logistics, do apoio da Prefeitura com o fornecimento da alimentação, mobiliário, além da
divulgação do projeto e da Associação de Moradores do Bairro Vila Rica, que cedeu o espaço
para a instalação . É o exemplo do Brasil que dá certo », afirma ele.
SOBRE O IDEBRA
O IDEBRA é uma iniciativa criada por diretores da ID Logistics há 14 anos, no Rio de Janeiro,
com o objetivo de abrir oportunidades de um futuro mais digno para adolescentes e jovens
das comunidades onde a ID Logistics mantém suas operações no Estado. Mais de 2600 jovens
e crianças foram atendidas pela entidade desde sua criação. Indiretamente, o trabalho do
IDEBRA chegou a 23.310 pessoas através da realização de eventos, atendimento à família dos
jovens, entre outros.
SOBRE O GRUPO ID LOGISTICS
O Grupo ID Logistics, dirigido por Eric Hémar, é um dos principais operadores logísticos
internacionais, com um faturamento em 2019 de 1,534 bilhão de euros. Gerencia mais de 320
sites localizados em 18 países, representando 5,8 milhões m² operados na Europa, América,
Ásia e África e tendo ao seu dispor 21 mil colaboradores. Com uma carteira equilibrada de
clientes entre o varejo, a indústria, a saúde e o comércio eletrônico, a ID Logistics oferece
soluções tecnológicas comprometidas com o desenvolvimento sustentável. No Brasil, conta
com mais de 5000 colaboradores e é comandada pelo Diretor-Geral, Jerome Jacek. São mais
de 860 mil m² de armazenagem, destinados à logística de players de grande porte nos
segmentos de varejo, industrial, FMCG, cosméticos e e-commerce em mais de 45 centros de
distribuição. A ID Logistics está cotada no Departamento A do mercado regulado NYSE
Euronext de Paris (Código ISIN: FR0010929125).
Mais informações: (11) 3809-3400 e www.id-logistics.com
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