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Carretas levam  
CapaCitação  
profissional  
a muniCípios  
de são paulo
Três Unidades Móveis da Truckvan  
são entregues para programa  
do governo do estado

Em cerimônia realizada em 13 de 
março no Palácio dos Bandeirantes, 
em São Paulo, a Truckvan apre-
sentou três Unidades Móveis cus-
tomizadas especialmente para o 
programa de qualificação pro-
fissional Via Rápida Emprego, do 
governo do estado de São Paulo.

tanto reconhecimento: “Demos 
o nosso melhor pensando em 
quem utilizará a Unidade. 
É muito bom saber que nossas 
carretas darão a oportunidade 
de as pessoas se capacitarem e 
mudarem de vida”.

Rodrigo Mendes, coorde-
nador da Unidade Móvel de 
Confecção Industrial explicou as 
diferenças em relação à carreta 
entregue em 2011. “Fizemos algu-
mas melhorias no layout para faci-
litar a locomoção dos docentes do 
curso. Colocamos rodinhas nas 
mesas e agora 16 das 24 máqui-
nas de costura são móveis.”

Deveston Miranda, por sua 
vez, responsável pela Unidade 
de Panificação e Açougue, disse 
que valeu a pena todo o esforço 
da equipe para concluir o pro-
jeto no prazo de dois meses. 
“Nota 10 para o pessoal da 
elétrica e marcenaria. Todos 
se desdobraram.” 

Rodrigo Garcia, a Truckvan 
criou um produto extrema-
mente importante para São 
Paulo, que irá gerar desen-
volvimento para as cidades e 
seus habitantes. Já o governa-
dor Geraldo Alckmin desta-
cou que as carretas ajudarão 
a promover a capacitação nas 
áreas que mais necessitam de 
profissionais atualmente.

A super intendente do 
Centro Paula Souza, Laura 
Laganá, também esteve presente 
no evento e fez questão de enal-
tecer o papel da empresa no pro-
jeto. “A Truckvan é uma grande 
parceira e tem nos apoiado 
muito. Só tenho a agradecer.”

Esses elogios encheram 
de orgulho os funcionários da 
empresa envolvidos no pro-
jeto. Responsável pela coor-
denação da Unidade Móvel de 
Imagem Pessoal, Daniel Fuzaro 
disse que é gratificante receber 

Voltadas para os cursos 
de Imagem Pessoal, Confecção 
Industr ial  e Panif icação e 
Açougue, as carretas impres-
sionaram todos os presentes. 
Para o secretário estadual do 
Desenvolvimento Econômico, 
Ciência, Tecnologia e Inovação, 

(1) uma das três unidades móveis feitas pela truckvan para programa do governo. (2) Governador 

estadual Geraldo alckmin em uma das unidades durante evento de entrega. (3) alcides Braga e 

o secretário de desenvolvimento econômico, Ciência, tecnologia e inovação, rodrigo Garcia. 

(4) daniel fuzaro, deveston miranda e rodrigo mendes, coordenadores das unidades móveis
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á se passaram 22 anos 
desde que a Truckvan 
iniciou as suas ativi-
dades, em 1992, como 

uma oficina de reforma de 
baús de alumínio. Ficávamos – 
os seis funcionários – em um 
galpão de 300 m2, em um 
espaço na Vila Guilherme, 
em São Paulo (SP). Hoje 
somos mais de 300 colabo-
radores, temos duas sedes, 
um galpão na Dutra, vamos 
inaugurar uma nova fábrica 
em agosto e nos tornamos 
uma das maiores empresas de 
baús de alumínio do Brasil e 
a grande provedora de solu-
ções sobre rodas do País.

Para conquistarmos 
nosso espaço no mercado, 
tivemos que ousar, inovar 
e, principalmente, acredi-
tar que éramos capazes. E 
para continuarmos crescendo 
contamos com a dedicação 
e empenho de todos vocês. 
Como diria Raul Seixas, 
“sonho que se sonha junto 
é realidade”. Assim, quere-
mos cada vez mais valorizar 
e promover o desenvolvi-
mento da equipe, capacitando 
e dando oportunidades. 
O intuito é que todos encon-
trem um ambiente de tra-
balho onde possam desen-
volver seus talentos, e que 
aqueles que se envolvem e 
se dedicam sejam reconheci-
dos e evoluam social, pessoal 
e profissionalmente.

editorial

flavio santilli e 
alcides Braga 
Diretores da Truckvan
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duas esColas móveis 
de treinamento são 
exportadas para a niGéria
Truckvan já havia exportado para a África em outras ocasiões

Após seis meses de muito tra-
balho, a Truckvan entregou 
em março duas Escolas Móveis 
para o Industrial Training Fund 
(ITF) da Nigéria, sendo uma 
para o curso de Refrigeração e 
Climatização e outra destinada 
para a área de Confecção.

Semelhante ao Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai) no Brasil, o 
ITF é um instituto voltado à 
capacitação de mão de obra pro-
fissionalizante para a indústria 
e áreas correlatas na Nigéria. 
“O maior desafio desse projeto 
foi que todos os equipamentos 

tinham que ser em 50 hertz, fre-
quência diferente da brasileira, 
o que gerou a necessidade de 
um empenho maior para encon-
trar esses aparelhos”, destaca o 
coordenador das Unidades de 
Treinamento, Daniel Fuzaro.

Além disso, outra dificul-
dade precisou ser superada. De 
acordo com Fuzaro, eles nunca 
tinham feito uma carreta de 
refrigeração e climatização nos 
moldes solicitados pela Nigéria, 
então foi preciso muita atenção 
com cada detalhe.

Para o coordenador, o 
esforço de toda a equipe foi 

essencial para o sucesso do 
projeto: “Quero agradecer a 
todos: Léo, Marcão, Carmen, 
e principalmente ao Wagner, 
que ajudou bastante na monta-
gem. Fiquei bem satisfeito com 
o resultado final”.

A Truckvan já havia expor-
tado para o continente africano 
em outras duas ocasiões: em 2006, 
a empresa entregou três Escolas 
Móveis para a própria Nigéria, 
e em 2012 enviou nove agências 
bancárias móveis para o Banco 
de Poupança e Crédito (BPC) 
de Angola, em parceria com a 
empresa Delf Tecnologies. 

unidade de Climatização possui equipamentos didáticos de 

refrigeração, aparelhos de ar-condicionado e compressores herméticos
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ComerCial

Centro Cultural soBre rodas
Unidade Móvel KulturTour leva tradição alemã para 17 cidades do Brasil

CAmARim móvEL  
RECEbE ATRiz DA Tv GLobo
No dia 12 de março, o Camarim 
Móvel teve a honra de acomodar 
a atriz global Ingrid Guimarães 
durante as gravações de um 
comercial sobre lenços umedeci-
dos. A protagonista do filme de 
sucesso De Pernas pro Ar gostou 

Alguns dos artistas que usaram o Camarim Móvel: 
Marina Lima, Negra Li, Aerosmith e Slipknot (Monsters of 
Rock 2013), John Mayer (em sua primeira apresentação no 
Brasil), Gusttavo Lima e Michel Teló

Entre maio de 2013 e março 
de 2014, a Unidade Móvel 
KulturTour levou o que havia 
de mais atual na cena artística 
alemã para 17 cidades de norte 
a sul do Brasil. O centro cultu-
ral sobre rodas alcançou quase 
60 mil pessoas, com apresenta-
ções de teatro, DJs, sessões de 
cinema ao ar livre, contação de 
histórias, workshops e um lounge 
de leitura com acervo de apro-
ximadamente mil publicações.

Quem esteve presente em 
todos os locais foi o motorista 
Arnaldo Pereira, que dirigiu a 
carreta por mais de 15 mil km 
e passou por São Paulo (SP), 
Florianópolis (SC), Três de Maio 
(RS), Blumenau (SC), Londrina 
(PR), Vinhedo (SP), Rio de 
Janeiro (RJ), Belo Horizonte 
(MG), Vitória (ES), Salvador 
(BA), Recife (PE), Campina 
Grande (PB), Natal (RN), 
Fortaleza (CE), Teresina (PI), 

tanto do veículo que afirmou que-
rer usá-lo em seu próximo projeto. 
“Adorei. Até falei que queria tirar 
uma foto do camarim para exigi-lo 
em todos os meus trabalhos. Ele 
tem sala, lugar para se maquiar, 
cozinha. Achei muito confortável.”

São Luís (MA) e Belém (PA).
“Eu parecia o Papai Noel 

chegando com presentes quando 
estacionava a carreta nos locais. 
Apesar de ter f icado tanto 
tempo longe da minha famí-
lia, f iquei muito feliz em ver 
crianças que nunca tinham ido 
ao cinema, ao teatro, se diver-
tindo e participando das ativi-
dades”, conta Pereira.

Para Alcides Braga, a uni-
dade móvel seguiu a linha do 

que a Truckvan tem buscado 
fazer: criar soluções que tenham 
alcance social e tragam mais 
conhecimentos para a popula-
ção. O curador do KulturTour, 
Holger Beier, também desta-
cou a importância do projeto: 
“É muito gratificante saber que 
nossa programação se tornou 
um acontecimento inesquecí-
vel na vida de muitas pessoas 
que dificilmente têm acesso à 
cultura e diversão gratuita”. 

(1) Carreta circulou por 

diversas cidades do país. 

(2) arnaldo pereira, 

motorista da unidade móvel
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ingrid Guimarães achou o Camarim 

móvel da truckvan muito confortável
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aniversariantes de aBril

Vinícius Lopes de aquino Varjão  1/4
rafael Setani Santilli  1/4
Marília alexandra alves  
do Nascimento  1/4
Cláudio roberto do Carmo  3/4
renan Neves da Silva  5/4
roberto Pereira dos Santos  6/4
Luan augusto Godinho  6/4

rainer Macedo da Cruz  13/4
Jair Gonçalves de Souza Junior  13/4
Marcos Venícios de almeida  14/4
amaury Marcos Gonçalves  14/4
Cícero augusto da Silva  16/4
rubens Silva de Moraes  17/4
Júlio Barbosa Wanderley  17/4
Deveston Miranda Santos  19/4

João Paulo da Silva  20/4
roberto Brito Lopes  21/4
José Clementino da Silva  22/4
Jorge ribeiro Pereira  22/4
Charles alexandre dos Santos  26/4
Eleno Tadeu de Freitas Junior  28/4
Sérgio Pedro Mendizabal olano 29/4
Gilmar Manoel da Silva  30/4

perfil

amBiente de traBalho saudável
Conheça a divertida história de amizade de dois funcionários inseparáveis

Você sabe quem é Reginaldo 
Neiva  e  V itor  W i l l i a n? 
Provavelmente não. Mas com 
certeza você conhece ou já ouviu 
falar em Chorão e Macarrão. 
Essa dupla geralmente é vista 
circulando pela fábrica da rodo-
via Fernão Dias. Eles esban-
jam bom humor e estão sempre 
dando muitas risadas, ou, como 
dizem, “tirando os outros”.

Macarrão já está na Truckvan 
há quatro anos. Ele conta 
que começou como ajudante- 
-geral, depois se tornou sol-
dador, em seguida auxiliar de 
logística e agora é coordena-
dor de logística dos motoris-
tas. O jovem de 23 anos ganhou 
esse apelido por conta de sua 
forma física: “Quando entrei 
na empresa, era magrinho e 
falaram que eu parecia com um 
macarrão tipo espaguete, e aí 
você já sabe: quando não gos-
tamos de um apelido, ele pega”.

Já Reginaldo tem 29 anos, 
e, além de ser conhecido como 
Chorão, também é chamado de 
‘Minha Pedra’. Segundo ele, 
quando chegou à Truckvan, 
há aproximadamente um ano 
e meio, a coordenadora do 
Departamento de Produção e 
Eventos, Lia Braga, disse que 
ele parecia com o Chorão da 
banda Charlie Brown Jr. “Já 
o apelido Minha Pedra é uma 

gíria que uso bastante. Eu tinha 
um chefe que era uma ‘pedra 
no sapato’, e aí comecei a usar 
essa expressão, que ficou no 
meu vocabulário”, conta. Outra 
curiosidade sobre Chorão é que 
ele leva uma prancha de surfe 
e um boneco de pelúcia do Taz 
Mania escondido no cavalo 
mecânico de seu caminhão: 
“Inclusive o apelido do Taz é 
Macarrão também”.

Reginaldo e Vitor se torna-
ram tão amigos que até se con-
sideram irmãos, e brincam que 
têm o mesmo defeito: a teimosia. 
Ao falar sobre a maior qualidade 
do motorista, Macarrão não tem 
dúvida: “O que você precisar 
dele para servir a Truckvan a 
qualquer hora, de madrugada, 
ele nunca diz não”.

A ótima relação entre os 
funcionários torna o ambiente 
de trabalho muito mais saudá-
vel. “Todos se cumprimentam, 
se tratam com muito respeito 
e carinho e ninguém se acha 
melhor do que ninguém”, des-
taca o motorista Chorão.

Macarrão também faz elo-
gios à empresa onde trabalha: “A 
Truckvan dá oportunidade para 
todo mundo crescer. Mesmo 
em casos de erro e situações de 
pressão, a empresa e os líderes 
estão dispostos a orientar de 
maneira bastante tranquila”. 

(1) vitor Willian, mais conhecido como macarrão, junto  

do colega de trabalho e amigo reginaldo neiva, o Chorão. 

(2) eles costumam ser vistos sempre juntos na sede da 

empresa na fernão dias e se consideram irmãos
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