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MAIS UM PROJETO ANIMAL

©Toni Branco/Studio Norte

Truckvan desenvolve Unidade Móvel para
Clínica Veterinária Projeto Castração

para qualquer lugar”, destaca a Dra. Marina
Dante, médica veterinária especializada
em cirurgias e oncologia. com uma equipe
de 10 profissionais, entre cirurgiões veterinários e auxiliares, e possui, aproximadamente, 40 m² de área útil e 9 ambientes
climatizados, entre eles, um centro cirúrgico; uma sala de paramentação cirúrgica e
esterilização com mini UTI; e uma sala de
pós-cirúrgico, além de cozinha e sanitário.
“Utilizamos uma técnica minimamente
invasiva, com o corte cirúrgico que pode ser
até 10 vezes menor do que as cirurgias tradicionais de castração, levando o paciente
a uma recuperação muito mais tranquila”,
explica Marina, que já realizou mais de
150 mil castrações em mutirões nos estados de São Paulo, Goiás e Santa Catarina.

A Unidade Móvel tem centro cirúrgico com capacidade para
atender cerca de 100 animais por dia

©Toni Branco/Studio Norte

Desenvolver projetos que tornem o
mundo um lugar melhor! É isso que nos
move e nos enche de orgulho! E foi esta
a sensação que tivemos ao produzir uma
Unidade Móvel para a Clínica Veterinária
Projeto Castração, de São José, região metropolitana de Santa Catarina. Equipada com
tudo o que há de mais moderno em tecnologia para esterilização, a carreta de 15
metros de comprimento foi inaugurada em
20 de abril e ajudará no controle de natalidade de cães e gatos em todo o estado.
“Este projeto é um antigo sonho nosso,
pois percebemos, ao longo das nossas ações,
que muitos locais não têm estrutura adequada para realizar a cirurgia de castração
nos animais. Agora, com a nossa Unidade
Móvel, nós levaremos o centro cirúrgico

©Toni Branco/Studio Norte

A carreta possui 15 metros de comprimento e,
aproximadamente, 40 m² de área útil

Este é o segundo projeto que a Truckvan
desenvolve para castração. Em 2014, a
Truckvan transformou um micro-ônibus
em uma Unidade Móvel de Atendimento
Veterinário
(UMAVET)
para
ONG
AMPARA Animal.
O projeto pretende realizar 20 mil castrações sociais por ano
em todo o estado de Santa Catarina
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LANÇAMENTO

UNIDADE MÓVEL SAMSUNG CLIMATIZA

Desde o dia 23 de abril estamos todos juntos na nossa nova
casa em Bonsucesso, nome
que já indica o que queremos
e profetiza o que alcançaremos com a dedicação, comprometimento e motivação
do nosso time de guerreiros.
E agora com esta unificação
das fábricas vamos reforçar
ainda mais o nosso slogan
#SOMOSILIMITADOS. Esta
virtude, por sinal, não significa perfeição, mas sim uma
busca constante em surpreender e superar as expectativas
que depositam em nós, e uma
vontade incessante de evoluir.
E só conseguiremos conquistar nossos objetivos se todos
estiverem no mesmo espírito
e com as mesmas ambições.
Para isso, precisamos primeiro nos autoavaliar, nos
cobrar, desenvolver todo nosso
potencial com excelência. Ser o
nosso melhor não apenas para
ser reconhecido por homens,
mas por fazer parte da nossa
essência, do nosso caráter, do
nosso DNA.
Aproveite que agora não há
mais separação entre fábricas e agregue com suas sugestões! Você pode ser e fazer a
diferença que tanto espera
que aconteça!
“Não há nada mais trágico
neste mundo do que saber o
que é certo e não fazê-lo. Que
tal mudarmos o mundo começando por nós mesmos ?” –
Martin Luther King Jr.

Flavio Santilli e
Alcides Braga
Sócios-diretores
da Truckvan

Além d e m o str ar
os d i f e r e n ci ai s
do s p r o d u to s, o
showr o o m m óve l
cap aci ta o s
i n stal ad o r e s
©Toni Branco/Studio Norte

EDITORIAL
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T r u c k va n pr o du z s h ow r o o m it i n era nte pa ra g ra n de ma r ca

A unida de móve l vai rodar por vár ias
cida de s do B r a s il até 2 0 de julho

Além de facilitar o acesso a determinado
serviço, a Truckvan tem muita alegria em desenvolver projetos que aproximem grandes marcas
de seus públicos, proporcionando comodidade
e praticidade para as pessoas. Este é o caso da
Unidade Móvel Samsung Climatiza. Com o objetivo de apresentar o seu portfólio no segmento
de refrigeração e funcionar com uma vitrine de
produtos para treinamento de manuseio dos produtos, a multinacional sul-coreana inaugurou
seu showroom itinerante no dia 5 de abril na
Alameda Glete, no centro da capital de São Paulo.
No evento, os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer de perto os produtos
Wind-FreeTM; Cassette; Split Digital Inverter
e Multi Split Inverter, display com diferenciais
dos compressores de 4 e 8 polos, todos com as
tecnologias de ponta e recursos inovadores.
O grande destaque foi o Wind-FreeTM, mais
recente lançamento da marca, equipado com o
revolucionário sistema de refrigeração sem vento.

A Unidade Móvel Sa msung C li matiza
percorrerá diversas cidades brasileiras, como
Campinas (SP), Salvador (BA) e Florianópolis (SC).
A ideia é que os instaladores possam visualizar na
prática o que aprenderam nos treinamentos exclusivos realizados pela Samsung, em lojas e espaços
parceiros, e tirar dúvidas sobre funcionalidades e
dicas de instalação. Os profissionais que trabalham
com instalação desses equipamentos terão à disposição vídeos explicativos e diversas informações sobre
cada um dos equipamentos expostos, garantindo
uma imersão ainda mais especial em cada visita.
“Nossa unidade móvel é uma excelente oportunidade para que os instaladores e o público conheçam de perto as principais funcionalidades dos aparelhos de ar-condicionado da Samsung. A ideia é
demonstrar na prática como operar cada um dos
equipamentos e revelar detalhes para a correta e
eficiente instalação dos nossos produtos”, explica
Jefferson Porto, Diretor Associado de Produtos da
Divisão de Digital Appliance da Samsung Brasil.

TRUCKVAN
Jornalista Responsável: Leandro Siqueira (MTB: 59.887/SP)
Endereço: Rodovia Presidente Dutra, km 206,6 – Estrada Velha Guarulhos-Arujá, n° 950 – bairro Jd Álamo / Bonsucesso
CEP: 07250-155 – Guarulhos/SP (Saída km 206 – sentido RJ / SP) - Telefone: (11) 2635-1133
www.truckvan.com.br
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© Divulgação

Em comemoração aos 35 anos do histórico tênis Air
Force 1, a Nike promoveu uma série de eventos maneiros
em todo mundo. Destaque para o Force Truck, um verdadeiro sneaker shop sobre rodas produzido pela Truckvan. A
loja móvel percorreu vários locais da cidade de São Paulo,
vendendo modelos exclusivos e serviço de customização.

O público tinha a oportunidade de criar seu próprio modelo
do clássico tênis de basquete

BR ASILEIR AGEM
© Divulgação

Pa ra la nç a r o novo
uniforme da Seleção
Brasileira de Futebol,
a Nike e a CBF
promovera m o ”Dia
da Brasileiragem” com
festa, música, esportes e arte para marcar
a chegada das novas
camisas. O ponto de
encontro foi em uma
estrutura montada com
contêineres customizados pela Truckvan
em frente ao Shopping
Cidade S ão Pau lo,
na Avenida Paulista.

Time Truckvan,
Como empresa, a Nike acredita que, tanto, no campo de futebol
como na vida, a única maneira de conseguirmos resultados inesquecíveis é com comprometimento e paixão em tudo que fazemos.
No dia 25/03 nós fizemos história juntos: lançamos para o “povo”
a coleção da Seleção Brasileira 2018 diante de milhares presentes
na Paulista, uma experiência incrível que temos certeza que não
será esquecida. E sem a sua parceria não teria sido a mesma coisa!
Em nome da Nike agradecemos o apoio em realizar o maior
lançamento da história da camisa da Seleção Brasileira na cidade
de São Paulo.
Nike team.
#BRASILEIRAGEM

SÓ
VAI
SP
O pr inc ipal evento desta c ampanh a d e
marketing ac ontec eu em 2 1 de abr i l

SIGA A TRUCKVAN NAS REDES SOCIAIS E FIQUE POR
DENTRO DE TUDO QUE ACONTECE EM TEMPO REAL

@truckvan

Nike presenteou a Truckvan com a nova camisa da
Seleção, que será usada na Copa da Rússia
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O e ve n t o c o n t o u c o m a pr e s e nça de ilus t r e s
es p o r t i s t a s, c o mo Ro na ldinho G a úcho e B e be t o

/ Truckvan/

©MArcelo Passarim/Truckvan

FORCE TRUCK

RECONHECIMENTO

CURTAS

/UnidadesMoveis

A Truckan customizou um furgão Atilis 720 Mercedes-Benz para
uma campanha de marketing do lançamento do tênis de corrida
Nike Epic React. O objetivo da unidade móvel era incentivar as
pessoas a participarem do evento #SóVaiSP, ação que estimulava
a todos a correrem e se divertirem com arte e música, mostrando
que a corrida tem o poder de transformar as ruas da cidade.

Truckvan_Brasil

company/truckvan

+unidadesmoveis
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ÁLBUM

CONHEÇA O NOVO
JETBUS DA TRUCKVAN
©Toni Branco/Studio Norte

Todo sistema de automação foi desenvolvido pelo designer Pedro Morelato
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Além do design interno, o
JetBus 2 se diferencia pela sua
tecnologia avançada

Customizado em um Volare
W8, o veículo tem capacidade
para acomodar 7 pessoas
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O JetBus 2 está disponível para locações por
horas, dias, semanas e meses

©Toni Branco/Studio Norte

O novo JetBus possui adega de vinho, frigobar,
cafeteira, wi-fi e videogame PlayStation 4

©Toni Branco/Studio Norte

O passageiro, por meio de um tablet, controla
todos os recursos multimídia

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 | (11) 9 7458-7795 (Vivo-whatsapp).

