Três Rios, 30 de maio de 2019
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SUPERMERCADOS BRAMIL

‘‘

Dedicação, trabalho e iniciativa são os
pilares que sustentam meio século
de história do supermercado.

‘‘

No nal de maio a diretoria do Sicomércio Três Rios prestou
homenagem aos Supermercados Bramil pelos 50 anos de
fundação. Na ocasião, o presidente Júlio Freitas e a diretora
Lucimara dos Santos Silva zeram a entrega de uma placa
comemorativa enaltecendo a importância da empresa para
economia e o desenvolvimento do município e da região.
Representando o Grupo Mil, estiveram presentes o diretorpresidente e fundador, Josemo Corrêa de Mello, o diretor
comercial, Jurandir de Melo Corrêa, e o diretor executivo,
Mário Luiz de Mello Correia.
Dedicação, trabalho e iniciativa são os pilares que sustentam
meio século de história do supermercado. Nesse período, a
credibilidade, o respeito e a conança foram conquistados passo

Atualmente, o Bramil conta com 20 lojas espalhadas pelos

a passo. O empreendedorismo e a visão de negócios do

estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. O

fundador e hoje diretor presidente do Grupo Mil foram

empreendimento foi além dos supermercados e diversos

essenciais para o crescimento da pequena empresa inaugurada

produtos são produzidos pelo Grupo Mil, entre eles, massas,

em 13 de maio de 1969 na Rua Barão de Entre-Rios, na cidade

arroz, feijão, farinha de trigo, refrigerantes, água mineral, azeite,

de Três Rios.

sorvete e material de limpeza.
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A administração da empresa é um legado que está passando
pelas gerações da família. Josemo Corrêa de Mello Júnior, Caio
de sucessão do Grupo. Josemo Jr. conta que a trajetória da
família foi de muito trabalho e dedicação. E ressalta o respeito
pelos clientes, fornecedores e colaboradores. “O caminho que
iremos seguir é manter a cultura de uma empresa familiar,
unindo os conhecimentos do meu pai e dos meus tios que nós
adquirimos com o tempo, com a nossa visão das mudanças do
mercado”.

‘‘

Temos muito orgulho
em gerar cada vez
mais empregos,
movimentar a economia
e ser uma empresa
humana e cidadã

‘‘

Corrêa de Mello e Fabrício Corrêa de Mello estão em processo

É importante destacar que o Bramil tem seis mil
colaboradores e muitos projetos sociais. “Temos muito orgulho
em gerar cada vez mais empregos, movimentar a economia e
ser uma empresa humana e cidadã”, diz Josemo Júnior.
O Bramil agradece a todos clientes, colaboradores e parceiros
pela conança ao longo de todos esses anos. “O nosso maior
compromisso sempre foi, e sempre será com os nossos
clientes”, conclui.

