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Truckvan e revista
Veja partem rumo
ao Brasil inovador
Sem medo de ousar e buscando
sempre superar as expectativas
de seus clientes, a Truckvan
desenvolveu mais um projeto
inovador no primeiro semestre
de 2014, entregando um ônibus
customizado para a revista Veja

Ônibus customizado
como redação
móvel percorre 11
cidades do País
durante um mês

no começo de maio. Equipado
com 12 poltronas, seis computadores, duas impressoras e um microbar, o veículo
foi usado, durante um mês,
como redação móvel do projeto Expedição Veja.
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(1) e (2) Expedição Veja percorreu ao todo 9.737 quilômetros
em 13 estados e o Distrito Federal. (3) Rubens José Alves da
Silva, mais conhecido como ‘Rubinho’, líder de produção
do ônibus. (4) Veículo foi equipado com 12 poltronas, seis
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computadores, duas impressoras e um microbar

Composto por uma equipe
de 20 profissionais, entre editores, repórteres, fotógrafos
e cinegrafistas, a Expedição
percorreu ao todo 9.737 quilômetros em 13 estados e o
Distrito Federal, mostrando
um Brasil que dá certo, avança,
inova e que compete de igual
para igual com os principais
países do mundo.
O ônibus partiu de
Guarulhos (SP) em 6 de maio
e fez sua primeira parada em
Jundiaí (SP). Em seguida,
passou por Joinville (SC),
Não -Me-Toque (RS), Três
Lagoas (MS), Sorriso (MT),
Luís Eduardo Magalhães (BA),
São Gonçalo do Amarante
(CE), Petrolina (PE), Sete
Lagoas (MG), Porto Real (RJ)
e São José dos Campos (SP),
retornando a São Paulo (SP)
no dia 5 de junho.
Para o líder de produção
do ônibus, Rubens José Alves
da Silva, mais conhecido como
‘Rubinho’, o projeto lhe rendeu
novos conhecimentos. “Sempre
fiz revestimento interno de
carreta, e agora precisei fazer
de ônibus, que é bem diferente,
pois não tem tanta fixação e é
preciso parafusar. Foi um belo
aprendizado”, conta.
De acordo com a coordenadora do Departamento
de Produção e Eventos, Lia
Braga, até o momento esse é
o case do ano. “Fizemos como
se fosse um motor home (casa
sobre rodas) para eles viajarem com conforto e terem
toda a praticidade e estrutura
onde estivessem.”
Além da customização, a
Truckvan foi a responsável por
toda a operação e logística do
projeto. “Cuidamos do serviço
de internet, filmagem da rota,
hotel, passagens aéreas para
troca de equipes e alimentação”, explica Lia.
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Editorial

O

momento mais
aguardado do
ano finalmente
chegou: a Copa
do Mundo. Após 64 anos,
nosso País volta a sediar a
competição de futebol mais
importante do planeta. O
evento certamente influenciará diversos setores da
sociedade e da economia em
geral, por isso contamos com
a colaboração de todos os
funcionários da Truckvan
para que nossa produção não
seja afetada e consigamos
cumprir os prazos, e, como
sempre, superar as expectativas de nossos clientes.
Para que todos possam
curtir os jogos do Brasil
com seus familiares e amigos, resolvemos dar férias
coletivas para o departamento operacional, de 11
a 23 de junho. Aproveitem
esse ‘recesso’ para torcer
pela nossa Seleção e voltar
com tudo para o segundo
semestre, que promete ser
muito intenso com a inauguração de nossa nova fábrica
de baús de alumínio, que
impactará nossos negócios e, consequentemente,
aumentará nossas responsabilidades. Então, como diz
aquela música cantada em
toda Copa, ‘vamos todos juntos pra frente’, Truckvan, em
busca de maiores desafios!

Flavio Santilli e
Alcides Braga
Diretores da Truckvan
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(1) Cada POE possui 14 câmeras instaladas em um mastro
a 15 metros do solo. (2) Policial de Cuiabá (MT) analisa as
imagens captadas durante teste realizado na Corrida de
Reis. (3) Rafael Santilli, coordenador do projeto
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Unidades Móveis
reforçam a segurança
da Copa do Mundo de 2014
Truckvan produziu 22 Plataformas de Observação Elevada (POE)
Os funcionários da Truckvan
podem dizer, com orgulho,
que colaboraram com a segurança da Copa do Mundo de
2014. Isso porque a empresa
entregou 22 Unidades Móveis
com Plataforma de Observação
Elevada (POE) para a Secretaria
Extraordinária de Segurança
pa ra Gra ndes Eventos
(SESGE), do Ministério da
Justiça. Estas auxiliarão as
polícias locais no monitoramento das áreas públicas das
12 cidades-sede do evento.
Cada POE comporta um
sistema de monitoramento de

imagens de médio alcance composto por 14 câmeras com tecnologia de reconhecimento de
face e alcance de até 3 km de
distância. O sistema de observação é instalado em um mastro telescópico de 15 metros de
altura coberto por uma escotilha automática.
Além da captação, o veículo
possui redes wi-fi e mesh (via
rádio), que permitem a visualização das imagens em um
raio de até 500 metros de distância e enviam os dados em
tempo real para os Centros
Integrados de Comando e

Controle Regionais (CICCRs)
por meio de equipamentos de
tecnologia móvel, como tablets
ou telefones celulares.
Para o coordenador do projeto, Rafael Santilli, as Unidades serão um dos maiores
legados da Copa do Mundo,
p oi s p o der ão s er us a da s
ainda pelas polícias nas festas de final de ano, carnaval,
manifestações e datas comemorativas. Santilli também
enaltece o empenho de toda
a equipe envolvida: “Quero
agradecer a todos, em especial
ao pessoal da elétrica”.
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Banda One Direction
usa Carreta Camarim
Após acomodar a equipe de
direção técnica do festival
Lollapalooza em abril, a Carreta
Camarim da Truckvan voltou a
ser destaque. O veículo foi usado
por um dos maiores fenômenos
musicais da atualidade, a banda
pop One Direction. Composto
pelos britânicos Harry Styles,
Liam Payne, Louis Tomlinson
e Zayn Malik, e pelo irlandês
Niall Horan, o grupo se apresentou pela primeira vez no Brasil
em 8 de maio, no Rio de Janeiro,
no Parque dos Atletas, e nos
dias 10 e 11 de maio em São
Paulo, no Estádio do Morumbi.
“Os integrantes puderam descansar com todo conforto em
nosso Camarim, que tem 15
metros e possui duas suítes
e uma área central de convivência com cozinha e sala de
estar”, destaca a coordenadora

do Departamento de Produção
e Eventos, Lia Braga.
Além da estrutura proporcionada pela Carreta Camarim,
a banda One Direction tem motivos de sobra para lembrar com
muito carinho de sua primeira
excursão ao Brasil. Afinal, o
grupo cantou para o maior
público de sua carreira: 64 mil
pessoas (em São Paulo).
Quem também jamais esquecerá a experiência é o motorista
da Carreta, Admilson Antônio
Mira. “O Camarim ficou bem
perto do palco. Tive o privilégio
de curtir a banda de camarote”,
conta. Mira brinca que essa proximidade com artistas é uma das
grandes vantagens de trabalhar
na montagem e desmontagem
de eventos. “É um clima de festa
constante, você sai de uma e entra
em outra. É fantástico.”

Banda ficou famosa ao participar do programa de talentos
X-Factor, no Reino Unido. Abaixo, a Carreta Camarim,
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Sucesso

com 15 metros de comprimento, estacionou no estádio do
Morumbi às 17h do dia 9 de maio, véspera do primeiro show

Food trucks

Os food trucks, veículos adaptados para receber uma cozinha
e vender todo tipo de comida,
foram regulamentados pela
Prefeitura de São Paulo em 6 de
maio e têm conquistado grande
espaço na mídia.
O programa Hoje em Dia, da
Rede Record, gravou matéria
especial com o chef de cozinha
Edu Guedes. Para celebrar o Dia
Nacional do Chef de Cozinha, 13
de maio, o apresentador preparou
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Cozinha Estúdio
Móvel do Edu Guedes
um delicioso yakissoba em sua
Cozinha Estúdio Móvel, fabricada pela Truckvan. Além
disso, Guedes mostrou, em
detalhes, toda a estrutura da
Unidade Móvel e destacou que,
graças ao veículo, pode levar
suas receitas para todo o Brasil:
“A Truckvan fez um trabalho
maravilhoso, acima de qualquer expectativa. É como se
eu tivesse a cozinha da minha
casa em um caminhão”.

Em 2012, a Truckvan entregou a Cozinha Móvel para
Edu Guedes na data de aniversário do apresentador (18/5)
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Empreendedorismo correndo na veia
Como todos sabem, a Truckvan
foi fundada por dois homens que,
em meio a muitas dificuldades,
resolveram ousar e investir – em
plena crise da economia brasileira –, e conseguiram transformar uma pequena oficina
de baús de alumínio na maior
fabricante de Unidades Móveis
do Brasil. Assim como Alcides
Braga e Flavio Santilli, muitos funcionários da Truckvan
têm ‘veias’ empreendedo ras. Admilson Antônio Mira
e Ricardo Carlos Cabral são
bons exemplos de profissionais atentos às oportunidades
que surgem.
Mira, mais conhecido como
‘D’, realizou o sonho de ser
caminhoneiro aos 19 anos.
Hoje, com 43, o homem de
Santa Cruz do Rio Pardo, interior de São Paulo, acumula uma
série de experiências: “Já montei um lava-rápido e tive uma
pizzaria, mas acabei voltando
para o caminhão e ingressei na
Truckvan em 2009”.
Há dois anos como motorista da empresa, D aproveita as
horas livres para ampliar seus
conhecimentos. Ele conta que
começou a fazer uns freelances
como fotógrafo e um curso sobre
licitações, pregões eletrônicos
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Conheça a história de dois funcionários que não fogem de novos desafios

Acima, Admilson Mira, que já teve um lava-rápido
e uma pizzaria, mas cuja paixão sempre foi o
caminhão. Ao lado, Ricardo Cabral, que possui
uma pousada em Itanhaém, litoral sul de São Paulo

e presenciais. “Participei também de um Congresso Nacional
de Empreendedores Digitais e
estou desenvolvendo, em parceria com meu irmão, um provedor para exibir o conteúdo
do primeiro Congresso Nacional
de Direito Eleitoral, pelo site
www.condir.com.br.”
Cabral, por sua vez, tem
um empreendimento que faz
muito sucesso entre os colegas de

trabalho: a Hospedagem Cabral.
Localizada em Itanhaém, litoral sul de São Paulo, a pousada
tem sete quartos e fica a 100
metros da praia. Segundo ele,
cada quarto tem um beliche, uma
cama de casal e um banheiro.
“É ideal para ir com a família.”
Quem quiser alugar, é só
procurar o cenógrafo na avenida Guarulhos, n° 2.400, sede
do Departamento de Produção

e Eventos. Lá será fácil encontrá-lo, pois na unidade só há
13 funcionários. “Como a
Lia (Braga, coordenadora do
Departamento de Produção e
Eventos) diz, o time é pequeno,
mas faz a diferença”, cita Cabral,
que há quatro anos trabalhava
para a empresa VRP prestando
serviços para a Truckvan, e
agora foi oficialmente ‘adotado’,
como ele mesmo diz.

Aniversariantes de junho
Antônio Bezerra do Nascimento Neto 2/6
Eduardo Eitetsu Kuniyoshi 6/6
Alex Sandro Alves de Almeida 7/6
Eduardo Silva Santos 7/6
Geraldo Cordeiro dos Santos 7/6
Solange Aparecida Sakai Lima 7/6
Miguel Ferreira da Cruz Filho 11/6
Alexandre Antônio Diniz 12/6
Luis Carlos Domingos 12/6
André Neves dos Santos 13/6
Antônio Nunes 13/6

Jackson Silva Damasio 13/6
José Pereira da Silva 13/6
Odacílio dos Santos Brandão 13/6
André Alves Barbosa 14/6
Stavros Georgios Gargalis Neto 15/6
Janaina Lourenço da Silva 16/6
Marcelo Ferreira da Silva 17/6
Natanael Andrade Santos 17/6
Alexandro Luiz Damasceno 19/6
Andrey Lincoln da Silva Soares 19/6
Valdirei Feitosa 22/6

Editon Ferreira de Sales 23/6
Diego Barbosa dos Santos 24/6
João Batista de Jesus Araújo 24/6
Ronaldo de Oliveira Barbosa 24/6
Sandro Takeshi Nohara 26/6
Andrelino Manoel da Silva 28/6
Gleisson Liao da Silva 29/6
Sirlania dos Santos Bittencourt de
Camargo 29/6
Estefano Shimizo Reis 30/6
Leonardo Braga dos Santos 30/6

