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Truckvan desenvolve 
carreTa inTeraTiva 
para operadora TiM
Unidade Móvel 
divulga aplicativo 
que permite ouvir 
música ilimitada 
pelo celular

© Agência Pepper / Divulgação  /  © Truckvan / Divulgação

(1) ações da carreta acontecem durante a quarta edição do festival 

de música promovido pela operadora.  (2) carreta TIMmusic 

percorrerá em oito meses 10 cidades do Brasil.  (3) após muito 

trabalho, equipe da Truckvan posa satisfeita com o resultado.  (4) 

unidade Móvel foi toda revestida internamente com luzes de LED

“Foi um dos nossos proje-
tos mais desaf iadores.” É 
assim que a coordenadora do 
Departamento de Produção 
e Eventos da Truckvan, Lia 
Braga, def ine o processo de 
customização da Unidade 

Móvel que a empresa entre-
gou para a operadora telefô-
nica TIM no final do mês de 
maio. A estrutura interna da 
carreta foi toda revestida com 
luzes de LED, o que precisou 
de um cuidado redobrado da 

equipe. “Tivemos que cons-
truir um segundo forro e fazer 
uma parede espelhada cris-
mada”, explica Lia.

A Carreta TIMmusic per-
correrá, em oito meses, 10 
cidades do Brasil, divulgando 
um aplicativo que permite aos 
clientes ouvir música ilimi-
tada pelo celular smartphone. 
As ações acontecem durante 
a quarta edição do festival de 
música promovido pela opera-
dora e que conta com grandes 
nomes da música brasileira, 
como as duplas sertanejas Zezé 
Di Camargo & Luciano, Bruno 
& Marrone, o cantor Péricles, 
entre outros. O evento espera 
receber cerca de 250 mil pes-
soas em todos os shows que 
serão realizados pelo País.

Além de experimentar 
o aplicativo, os visitantes da 
Carreta podem realizar chama-
das gratuitas para outros núme-
ros TIM de qualquer lugar do 
Brasil e conhecer um jogo com a 
função leap motion, um sensor de 
movimentos que possibilita ao 
usuário interagir com a música 
e alterar o volume de cada ins-
trumento, criando sua própria 
melodia. “Por possuir um sis-
tema em sincronia com o som, 
a Carreta muda de cor quando 
troca de música”, destaca Lia.

A Unidade Móvel já circu-
lou por Brasília (DF), no dia 31 
de maio, São José dos Campos 
(SP), em 6 de junho, e, em breve 
estará em Recife (PE), no dia 16 
de julho. “Com tantas atrações, 
a Carreta pode ser a primeira 
parada antes dos shows para ani-
mar ainda mais a noite”, afirma 
Daniel Werneck, produtor da 
agência Pepper, que encomen-
dou o veículo. Ela passará ainda 
por Salvador (BA), Barretos (SP), 
Belo Horizonte (MG), Santos 
(SP), Curitiba (PR), Fortaleza 
(CE) e São Luís (MA). 
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c o m o  d i s s e -
mos em outras 
o c a s i õ e s ,  o 
Departamento 

de Produção e Eventos da 
Truckvan está a todo vapor. 
Depois de transformarmos 
um ônibus em uma redação 
móvel para um projeto iti-
nerante da revista Veja, par-
timos para mais um grande 
desafio. Na matéria de capa 
do Jornal Truckvan , você 
f icará por dentro da car-
reta que fabricamos para a 
operadora TIM com o obje-
tivo de divulgar um aplica-
tivo que permite aos clientes 
ouvir música ilimitada pelo 
celular smartphone. Além da 
Veja e da TIM, outra grande 
empresa solicitou nossos ser-
viços, o que comprova a exce-
lente qualidade dos nossos 
serviços. Por meio de nossa 
Unidade Móvel, a Rede Globo 
percorreu cinco capitais do 
Brasil esclarecendo dúvidas 
sobre os benefícios da TV 
digital. Todos os detalhes 
sobre o assunto na repor-
tagem ao lado. Já na página 
seguinte, há uma reporta-
gem especial sobre dois seto-
res fundamentais em nossa 
empresa: enfermaria e segu-
rança do trabalho. Por fim, 
conheça na seção Perfil a 
história de dois funcioná-
rios que mudaram o visual 
de uma ‘colaboradora bem 
antiga’ da Truckvan.

ediTorial

Flavio santilli e 
alcides Braga 
Diretores da Truckvan
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qualidade

Braga, explica que a esco-
lha de um Veículo Urbano de 
Carga (VUC) para executar o 
projeto deu-se principalmente 
pela vantagem de este possuir 
livre circulação nos grandes 
centros urbanos, onde geral-
mente há restrições ao trânsito 
de caminhões, e por causa do 
formato com abertura lateral 
bipartida, que facilita a visua-
lização sem necessidade de 
entrar no veículo. Além disso, 
o maleiro traz o benefício de 
abrigar um gerador silencioso 
que torna a Unidade Móvel 
autossuficiente. 

caravana da GLobo
Tira dúvidas soBre 
o acesso à Tv digiTal

Produzida pela Truckvan, a 
Caravana da Globo percorreu, 
de 7 de maio a 8 de junho, cinco 
capitais do Brasil, com o obje-
tivo de esclarecer dúvidas sobre 
os benefícios e como ter acesso 
gratuito à TV digital.

A  a ç ão  fo i  r e a l i zada 
durante três dias em pon-
tos de grande circulação de 
Brasília (DF), Recife (PE), 
Belo Horizonte (MG), Rio de 
Janeiro (RJ) e São Paulo (SP), 
com distribuição de brindes, 
atividades lúdicas e informa-
ções sobre qualidade da ima-
gem, instalação de antenas, 

vantagens da TV digital, tipos 
de conversores e aparelhos 
portáteis, entre outras ações.

Para receber o sinal digi-
tal, o usuário precisa apenas 
de uma antena UHF ligada 
ao televisor com conversor 
integrado ou de um conver-
sor externo adquirido em lojas 
especializadas. Dessa forma, o 
público tem acesso a uma tec-
nologia que lhe garante maior 
nitidez na imagem e melhor 
qualidade de som.

A coordenadora do De- 
partamento de Produção e 
Eventos da Truckvan, Lia 

Unidade Móvel percorreu cinco capitais durante um mês

 projeto foi desenvolvido em um veículo urbano 

de carga (vuc) para facilitar a circulação em 

grandes centros urbanos
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prevenção é o Melhor reMédio
BeM-esTar
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Com o objetivo de cuidar da saúde 
dos funcionários e orientá-los a se 
prevenir de acidentes e doenças, 
a Truckvan possui dois setores 
totalmente integrados: Segurança 
do Trabalho e Enfermaria.

Desde 2010 na empresa, Julio 
Camillo, 38 anos, é o técnico em 
segurança do trabalho responsável 
por distribuir os Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs) para 
os colaboradores: “Fico 95% do 
tempo no chão de fábrica fazendo 
levantamento de riscos que pos-
sam causar algum acidente e vendo 
se o pessoal está usando correta-
mente os EPIs”. Já Camila Yuri 
Setani, 27, está há dois anos e 
meio na Truckvan, é formada 
em enfermagem, pós-graduada 
em geriatria e gerontologia, e 
atualmente cursa pós em enfer-
magem do trabalho. “Eu atendo 
em média cinco funcionários por 
dia. Os casos mais comuns são 
cortes, por isso é fundamental 
que eles usem luvas para evitar 
lesões mais graves.”

O técnico em segurança 
do trabalho ressalta que para 
cada função há um EPI cor-
reto. “Quando estão no Setor 
de Produção, todos são obri-
gados a usar óculos acrílicos, 
protetores auditivos e botas. 
Em algumas áreas, como sol-
dagem e pintura, há aventais e 
luvas específicas”, explica.

Para atender aos mais de 
300 colaboradores, o técnico 
em segurança e a enfermeira 
dividem seus tempos entre as 
unidades Fernão Dias e Parque 
Novo Mundo, e uma vez por 
semana passam na sede do 
Departamento de Produção e 
Eventos, em Guarulhos. Além 
disso, contam com o apoio 
fundamental dos socorristas. 

Segundo Camila, eles também 
ajudam bastante, por isso são 
feitos, em média, três cursos por 
ano para que os voluntários pos-
sam prestar os primeiros socor-
ros em casos de emergência. 

Além do Treinamento de 
Primeiros Socorros, a Truckvan 
realiza, anualmente, a Semana 
Interna de Prevenção de Acidentes do 
Trabalho (SIPAT), organizada pela 
Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA). “São realizados 
treinamentos sobre segurança no 
trabalho e palestras sobre doen-
ças sexualmente transmissíveis, 
drogas e outros temas importan-
tes”, conta Camillo. 

Truckvan realiza 
treinamentos 
sobre saúde e 
segurança no 
trabalho

dicas para 
eviTar
acidenTes
no TraBalho

Usar corretamente
os EPIs
Trabalhar com 
atenção
Evitar brincadeiras
Utilizar máquinas 
e ferramentas ade-
quadas para cada 
processo
Não usar equipamen-
tos de outro departa-
mento sem a autoriza-
ção do líder do setor

1 2

3 4

(1) enfermeira camila 

mede a pressão 

do assistente do 

departamento pessoal, 

antônio carlos Mellacci.

(2) Julio verifica se o 

soldador paulo Messias 

está usando os epis 

corretamente.

(3) Julio e camila se 

revezam entre as três 

unidades da Truckvan.

(4) rhonney nunes,

do departamento

da elétrica, é elogiado 

por estar com os 

protetores auditivos
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aniversarianTes de Julho

Alex Dias de oliveira 1/7
Roberto Ramos dos Santos 2/7
Romulo jesus de Sousa junior 2/7
Americo Silva de Carvalho 5/7
Anderson Cesar Viola dos Santos 5/7
Rubens Bezerra 5/7
Marlon Galdino Alves de Moura 6/7
Paulo Rogerio Gonçalves Versiane 7/7
Bruno da Silva Colares 9/7
Carmen Miranda Sousa oliveira 9/7
Daniel Paulo Fuzaro 10/7

Gerson Alencar de lima 13/7
Fabio Silva da Mata 14/7
Anderson Geraldes B. de Godoy 15/7
Silvio jose da Silva 15/7
joão Batista da Silva 16/7
jose Paulo Fonseca da Silva 16/7
Christopher Eduardo Fernandes 19/7
Adriana Gonçalves de Souza 20/7
Douglas Rodrigues da Silva 20/7
Eli Benedito da Silva 21/7
Praxedes Damasceno da Silva 21/7

Antonio Tavares Neto 23/7
Anderson Pereira dos Santos 24/7
Celia Geraldes Braga 24/7
Alex lima de Souza 27/7
Alexandre Ricardo da Silva 27/7
Edlamar Soares Mendes osorio 27/7
Francisco Soares Ramos 27/7
olavo Alves Pinto 27/7
Francisco Adonias de Araujo Filho 30/7
joão Neres Ciriano 31/7

dando vida e cores ao TraBalho
Criado há um ano, setor de pintura enche funcionários de orgulho

Quando fazemos algo bem- 
-feito, ficamos satisfeitos e gos-
tamos de compartilhar com os 
outros, não é verdade? Pois 
bem, foi essa a atitude de dois 
funcionários da Truckvan 
que ficaram orgulhosos com 
o resultado de seus trabalhos 
e fizeram questão de contar o 
feito para o Jornal Truckvan.

Emerson Augusto e Vanildo 
Rodrigues da Silva levaram 
dois dias para deixar uma empi-
lhadeira antiga, com mais de 
10 anos, ‘novinha em folha’. 
Os dois pintaram a máquina 
com um amarelo Hyster (nome 
da fabricante) e a transforma-
ram em uma verdadeira obra 
de arte. “Ela é multiuso, trans-
porta madeiras, pallets e todos os 
equipamentos pesados das car-
retas”, destaca Augusto. Quem 
costuma operar a empilhadeira 
também exalta o novo visual do 
equipamento. Manoel da Silva é 
um dos que rasgam elogios para 
a novidade: “Dá até mais gosto 
dirigi-la. Ficou bem bacana”.

Em 2011, Emerson Augusto, 
33 anos, prestou serviços para 
a Truckvan como pintor autô-
nomo e depois foi convidado 
a ingressar na empresa em 
outra função: “Fui trabalhar na 
Marcenaria e aí o [coordenador 

de produção] Serjão (Sérgio 
Gomes) pediu para eu criar 
um setor de pintura. Gostei da 
ideia. Estou há um ano como 
líder da Pintura e o resultado 
está sendo bem legal”.

Já Vanildo Rodrigues da 
Silva, 38, está na empresa há 
apenas nove meses, mas já se sente 
totalmente ambientado e sabe 
muito bem o que quer. Segundo 
ele, os funcionários da Truckvan 
“são ‘gente boa’ pra caramba”. E 
por aqui ele pretende crescer e 
aprender cada vez mais.

Além da empilhadeira, 
Augusto e Silva pintaram todas 
as 29 Unidades Móveis Shelters 
que foram entregues para o 
Exército brasileiro, o que exi-
giu atenção redobrada. Silva 
afirma que o acabamento final 
do Shelter é mais complicado 
porque tem que pintar as ‘ame-
bas’, que é como eles apelidaram 
as manchas marrons, com uma 
pistola aerógrafo. 

Toda a parte do mobiliário 
das carretas também é pintada 
por esses dois funcionários na 
fábrica da Fernão Dias. “Isso 
inclui os painéis de madeira 
onde são colocadas as televisões, 
além dos roda-tetos e entradas 
das portas aviônicas e PNE”, 
enumera Augusto. 
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(1) a empilhadeira está na Truckvan há mais de 10 anos e, 

por isso, precisou de uma boa reforma

(2) emerson augusto e vanildo rodrigues da silva ficaram 

muito orgulhosos com o resultado do trabalho
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