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A eNeRgiA DA lÍNguA PoRtuguesA
Truckvan desenvolve unidade móvel para EDP Brasil

exposição sobre rodas possui atividades interativas unidade móvel despertou bastante interesse na mídia

museu móvel traz curiosidades sobre a língua por tuguesa
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Com o objetivo de “matar 
a saudade” do Museu da 
Língua Portuguesa e incen-
tivar a cultura e a arte dos 
países que falam o idioma 
português, a Truckvan 
desenvolveu uma Unidade 
Móvel para EDP Brasil, 
empresa que atua nas áreas 
de geração, distribuição, 
comercialização, transmis-
são e soluções em ener-
gia. A exposição intera-
tiva sobre rodas “Energia 
da Língua Portuguesa” foi 
inaugurada oficialmente 
no dia 22 de julho no 
Parque do Ibirapuera, em 
São Paulo, e depois seguiu 

para FLIP (Feira Literária 
Internacional de Paraty), 
no Rio de Janeiro. Além 
da Cidade Maravilhosa e 
da Terra da Garoa, o pro-
jeto também passará pelo 
estado do Espírito Santo.

A mostra tem ao todo 
300 metros quadrados e 
permite que os visitantes 
conheçam mais sobre os 
países que falam a língua 
portuguesa, as peculiari-
dades e diferenças do por-
tuguês falado no Brasil e 
em Portugal e curiosidades 
sobre expressões comuns 
deste idioma, considerado 
o quinto mais falado do 

mundo e o mais utilizado 
no hemisfério sul. 

O público ainda pode 
acompanhar fotos e infor-
mações sobre a reconstru-
ção do Museu, que tem pre-
visão de ser finalizada em 
2019.

A energia limpa está pre-
sente com o uso de pla-
cas solares fotovoltaicas 
no teto do baú e painéis de 
LED por toda exposição, 
lembrando que a ação visa 
ressaltar a importância da 
preservação dos recursos 
naturais e os benefícios do 
uso eficiente da energia.

O espaço interno do 

projeto itinerante conta 
com várias atividades diver-
tidas e interativas com a lín-
gua portuguesa. Entre elas, 
o ´Gerador de Sotaques’, 
no qual o visitante pode 
dublar trechos de poemas 
com sotaque que escolher: 
Portugal ou outros estados 
do Brasil e compartilhar em 
suas redes sociais, e  ‘Uma 
Língua Cheia de Energia 
e História’, que explica o 
significado de expressões 
que utilizamos no dia a dia: 
bicho de sete cabeças; as 
paredes têm ouvidos; pôr a 
mão no fogo; Inês é morta, 
e tantas outras.
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AutoestimA

tRuCKVAN

Jornalista Responsável: leandro siqueira (MtB: 59.887/sP) 

unidade Cumbica: Rua santana de Ipanema, 1471 - Jd. Cumbica - guarulhos - sP - CEP: 07220-010 - telefone (11) 2086-5555

unidade Fernão Dias: Rua são gabriel, 126 - Jd. são luís - são Paulo - sP - CEP: 02282-000 - telefone: (11) 2451-1792

unidade Parque Novo mundo: Rua soldado hamilton silva e Costa, 135 - Pq. Novo Mundo - são Paulo - sP- CEP: 02190-010 - 

telefone: (11) 2635-1133

www.truckvan.com.br

eDitoRiAl

Flavio santilli e 
Alcides Braga 
sócios-diretores
da truckvan

Vocês sabiam que nos últi-
mos dois anos produzimos 
mais dados do que a huma-
nidade em toda sua exis-
tência? Com o avanço da 
tecnologia e das mídias e 
redes sociais, hoje temos 
acesso a muito mais con-
teúdo, porém esse excesso 
de informação pode gerar 
desconfortos, além de cri-
ses de ansiedade. Af inal 
de contas, é impossível 
absorver tudo que está 
ao nosso alcance e que 
nos é passado e, por isso, 
muitas vezes acabamos 
entrando no modo automá-
tico, ou seja, fazendo nos-
sas tarefas prof issionais 
e até mesmo nossos com-
promissos pessoais sem 
aquilo que nos diferen-
cia das máquinas: AMOR.
Diante disso, queremos 
incentivar você, que está 
se sentindo sobrecarre-
gado ou até desmotivado, 
a conversar com a gente 
para que possamos sem-
pre evoluir, superar e sur-
preender as expectativas 
dos nossos clientes. Não 
queremos funcionários que 
trabalhem para Truckvan, 
queremos colaboradores 
que traba lhem COM a 
Truckvan. Assim conti-
nuaremos sendo referência 
nos segmentos que atua-
mos por possuirmos o bem 
mais precioso: PESSOAS!

Resgatar a autoestima 
de mulheres em trata-
mento de quimioterapia 
e capacitar 100 novos 
profissionais pelo Brasil 
para a confecção de peru-
cas. Esta é a missão do 
projeto Força na Peruca 
Itinerante, criado pela 
Fundação Laço Rosa em 
parceria com a Truckvan. 
O caminhão escola fez sua 
estreia em Curitiba (PR) 
em 14 de julho de 2017 
e passará por Goiânia 
(GO), Salvador (BA), Rio 
de Janeiro (RJ) e São Paulo 
(SP). 

“Este projeto fará com 
que as pessoas se sintam 
ilimitadas, pois ofere-
cerá tudo que elas preci-
sam para desenvolverem 
suas habilidades: autoes-
tima, empreendedorismo e 

capacitação profissional”, 
destaca Alcides Braga, 
sócio-diretor da Truckvan.

Segundo a presidente 
voluntária da Laço Rosa, 
Marcel le Medeiros,  o 
Força na Peruca itine-
rante é um programa 
nacional inédito, pensado 
para beneficiar toda cadeia. 
Pacientes ao receberem 
um novo acessório; alunos 
ao aprenderem uma nova 
profissão e vivenciarem a 
solidariedade na prática; 
ongs ao formarem uma 

rede de peruqueiros solidá-
rios; doadores ao entende-
rem que a doação de cabelo 
vai além do corte e socie-
dade civil ao se emocionar 
com todo processo.

Além da Truckvan e do 
governo australiano, a ação 
foi possível graças ao apoio 
da campanha #fortalizese, 
idealizada por Exímia, 
unidade de negócios da 
FQM Farmoquímica, rea-
lizada em parceria com a 
Sociedade Brasileira de 
Dermatologia (SBD).
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FoRÇA NA PeRuCA 
itiNeRANte

Truckvan apoia projeto cr iado pela Fundação Laço Rosa

A Truckvan já desenvolveu outros projetos que 
elevaram a autoestima de muitas mulheres. Além das 
famosas unidades móveis de Saúde da Mulher, que 
já realizaram mais de 500 mil exames de mamografia 
em todo o Brasil, nós fizemos o primeiro banco de 
perucas móvel do mundo para ONG Cabelegria.

As perucas são doadas para ongs locais

Caminhão escola fez sua estreia em Curitiba (PR)

unidade móvel passará por 5 cidades brasileiras

Projeto vai capacitar 100 novos peruqueiros
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PARCeRiA Com CoRiNtHiANs

A Truckvan e o Corinthians 
anunciaram uma grande par-
ceria no dia 27 de julho. O des-
taque do acordo  fica por conta 
da instalação de um novo ves-
tiário no Centro de Excelência 
em Formação de Atletas – ao 
lado do CT Dr. Joaquim Grava 

E m  p a r c e r i a  c o m  a 
Cirrus Aircra ft ,  l íder 
na fabricação de aero -
n a v e s  p e s s o a i s ,  a 
Tr uck va n  pa r t i c ip ou 
da Labace 2017, maior 
fe i ra  de  av iação  exe -
c u t i v a  d a  A m é r i c a 
Lat ina ,  que aconteceu 
entre os dias 15 e 17 de 
agosto  no  Aeropor to 

–, feito em contêineres, que 
será usado por atletas de 15 a 
20 anos. A inauguração deve 
acontecer no fim de setembro, 
mês em que o clube comemora 
107 anos. A ideia é que as duas 
marcas também promovam 
ações em conjunto.

de Congonhas, em São 
Pau lo  (S P) .  Na  o c a -
sião,  nós transforma-
m o s  u m a  c a r r e t a  d e 
15 metros de compri-
mento  em um lounge 
v ip  de  66  m²  de  á rea 
út i l  p a r a  r e c e b er  o s 
v i s i t a nt e s  c om  m a i s 
c o n f o r t o  n o  E s p a ç o 
Cirrus Experience.

Foto meramente ilustrativa (Projeto 3D)

Ação feita antes do jogo contra o Fluminense

mAtCH DAY sANtos FC

lABACe 2017

Reforçando sua aposta no 
futebol, a Truckvan, mais 
uma vez, colaborou com o 
Santos Futebol Clube. Nos 
jogos  contra  F lamengo 
(2/8), Atlético-PR (10/8) 
e Fluminense (14/8). nós 
disponibi l izamos nossas 
u n i d a d e s  m óve i s  p a r a 

serem usadas como loja 
móvel e atendimento de 
sócios-torcedores e con-
vidamos nossos cl ientes 
Tattoaria (Tattoo Truck) 
e os food trucks Wafeels e 
Merenda de Rua para ofe-
recerem tatuagens e comi-
das para os torcedores.

tRANsPoRte De BiomAssA

Atenta às necessidades do mer-
cado, a Truckvan somou mais 
um produto ao seu portfó-
lio. Trata-se de um semirre-
boque com piso móvel para 
transporte de biomassa, como 
bagaço de cana, milho em 
espiga, lixo, recicláveis, sendo 

geralmente cargas volumosas 
e à granel. “O piso móvel des-
carrega, em média, uma car-
reta de 15 metros em 12 minu-
tos”, explica Michel Schröder, 
executivo da empresa Hyva, 
r e sp onsáve l  p e l a  f abr i -
cação  deste  meca n ismo.

Quer participar do Jornal Truckvan, sugerir matérias, dar ideias, mandar fotos e compartilhar sua história com 
seus colegas de trabalho? Então fale com o nosso jornalista Leandro Siqueira! 
E-mail: leandrosiqueira@truckvan.com.br  |  Telefones: (11) 2086-5555 (Truckvan – Cumbica)/ (11) 9 7458-7795 (Vivo-whatsapp).

Piso móvel gera agilidade expressiva na entrega

evento gerou grandes oportunidades para truckvan
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HomeNAgem

ANiVeRsARiANtes De JulHo

ANiVeRsARiANtes De Agosto

ANiVeRsARiANtes De setemBRo

ALEX DIAS DE OLIVEIRA   01/07
ROBERTO RAMOS DOS SANTOS   02/07
MICHEL SANTOS DE MELO   05/07
AMERICO SILVA DE CARVALHO   05/07
RUBENS BEZERRA    05/07
WAGNER CASSIO BELTRAN   06/07
PAULO ROGERIO GONÇALVES VERSIANE  07/07
ELIDIO RIBEIRO DA COSTA   09/07
CARMEN MIRANDA SOUSA OLIVEIRA  09/07

MAURICIO DOS SANTOS SILVA   01/08
THIAGO DE FREITAS SALLES   03/08
REGINALDO NEIVA    04/08
ARCENDINO XAVIER DE JESUS   08/08
ANDERSOM VIEIRA ARAUJO   08/08
GILBERTO APARECIDO PAQUIEL   08/08
GLEYSON FELIPE DE LIMA   10/08
LUIZ BATISTA ARAUJO JUNIOR   11/08
ANDRE ALVES SOARES    11/08
PAULO JOSE DE LIMA    12/08
ANTONIO AIRES DE OLIVEIRA   13/08

RAFAEL NASCIMENTO DE SANTANA  05/09
EDMAR PEREIRA DA SILVA   06/09
PEDRO VICENTE DE ARAUJO   06/09
RONALDO RAMOS DA SILVA   08/09
REINALDO VICENTE DA SILVA   09/09
EVERTON LUIZ DA SILVA   09/09
ISABELLA TEIXEIRA LIMA   12/09
DOUGLAS ALMEIDA SANTOS   13/09
LEANDRO CELESTINO BARBOSA   13/09
FABIANO PEREIRA DOS SANTOS SILVA  14/09
JOSEILSON MIRANDA DA SILVA   14/09
ROBERTO TRINDADE SOUZA   17/09
ALEXSANDRO ALVES NASCIMENTO  19/09

DANIEL PAULO FUZARO   10/07
MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA 11/07
THAYENI DELFINO DA LUZ  13/07
MARIA BETANIA LOPES GOMES  14/07
JEFERSON BALULA COSTA  14/07
DOUGLAS RODRIGUES DE JESUS  20/07
FRANCISCO SOARES RAMOS  27/07
FRANCISCO ADONIAS DE ARAUJO FILHO 30/07
JOAO NERES CIRIANO   31/07

LEANDRO MARTINS DE OLIVEIRA 14/08
WILSON SILVA PEREIRA LOPES  17/08
ALEXANDRO DE MATOS   17/08
NEYDSON FERREIRA DOS SANTOS 18/08
WAGNER DA SILVA MONTEIRO  19/08
MARIA JOSE AVELINO DE LIRA  19/08
MILTON CESAR PEREIRA DA SILVA 23/08
FATIMA MARCHIOLLI SOBRAL  24/08
JOSE MODESTO    25/08
DIOGO SERGIO VIEIRA   25/08
ALCIDES GERALDES BRAGA  29/08

ALEXANDRE EDUARDO DE LIMA 21/09
NICE AGUIAR RAIMUNDO  23/09
JOSE LUIZ DOS SANTOS   24/09
ILDAIR NUNES COUTINHO  24/09
GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS 25/09
MARCOS RENAN SANTANA DA SILVA 25/09
THIAGO FRANCISCO PEREIRA  27/09
PAULO JOSE BOAVENTURA  28/09
ROGER BARSOTTI   28/09
DANIEL ALCANTARA DOS SANTOS 29/09
JOSIMAR PEREIRA DE LIMA SANTANA 30/09
MARCOS CACCIARI ANTUNES  30/09

ANiVeRsARiANtes tRuCKVAN

JUNTOS #SOMOSILIMITADOS


