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Veículo com sistema automatizado possui dois avanços laterais sem pés de apoio 

Somos ilimitados! O novo slo-
gan da Truckvan pôde ser com-
provado durante o Festival do 
Clube de Criação de São Paulo 
(CCSP), realizado entre 20 e 
22 de setembro na Cinemateca 
Brasileira. Responsável pela 
estrutura de backstage dessa 
festa do setor publicitário, a 
Truckvan disponibilizou cinco 
Unidades Móveis para o evento. 
“Foi um privilégio poder pro-
porcionar, por meio de nossas 
soluções sobre rodas, mais con-
forto e praticidade para o fes-
tival que premia a inovação, a 
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ousadia e a criatividade, que 
também são nossas marcas 
registradas”, destaca a coor-
denadora do Departamento 
de Produção e Eventos da 
Truckvan, Lia Braga.

O destaque foi para estreia 
do novo Camarim Móvel, usado 
como sala de julgamento para 
os jurados analisarem as peças 
artísticas que iriam entrar no 
39° Anuário de Criação. O livro 
reúne o que de melhor foi criado 
durante o ano pelos profissio-
nais em propaganda, design, 
marketing direto, material 

promocional e digital. Com 10 
metros de comprimento e área 
útil de aproximadamente 40 
m², o veículo possui dois avan-
ços laterais sem pés de apoio, 
minicozinha,  cooktop (fogão elé-
trico), geladeira de duas portas, 
bar, banheiro vip, trocador com 
espelho de corpo inteiro e dois 
racks com TVs de LED 50’’ e 
Playstation 3.

Já o tradicional Camarim 
Móvel, de 7 metros de com-
primento, serviu como sala de 
reunião para a organização do 
evento. Além disso, o Festival 

Truckvan invesTe em Tecnologia 
e lança seu novo camarim móvel 

teve dois micro-ônibus custo-
mizados pela Truckvan como 
sala de imprensa e sala vip, e 
uma Carreta Palco, utilizada 
como sala de apoio da produção.

Para o sócio-diretor Alcides 
Braga, o Festival do CCSP 
representou um momento épico 
para a Truckvan: “O evento 
provou a nossa expertise em 
agregar serviços na opera-
ção das Unidades Móveis e 
buscar soluções para viabilizar 
ideias e projetos itinerantes 
p or  m e i o  d e  e s t u d o  d e 
propostas inovadoras”.          

(1) o novo camarim móvel da Truckvan tem 10 metros de comprimento. (2) a unidade móvel possui duas salas de avanço sem 

pés de apoio. (3) o veículo tem uma área útil de, aproximadamente, 40 m². (4) a Truckvan disponibilizou, ao todo, cinco unidades 

móveis para a estrutura de backstage do Festival ccsP
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e m 22 anos de his-
tória, a Truckvan 
sempre se des-
tacou por apli-

car, em suas soluções sobre 
rodas, tecnologia e qua-
lidade na medida certa. 
Agora a principal missão da 
empresa é estar preparada 
para novos desafios. Nossa 
marca é superar as expec-
tativas dos nossos clientes.

Afinal de contas, desde 
os nossos primórdios, onde 
os outros enxergavam difi-
culdades, nós sempre enca-
ramos como oportunidades. 
Tanto é que apesar da 
expressiva queda atual 
do setor de implementos 
rodoviários, temos conse-
guido, até então, manter 
nossos volumes de baús e 
unidades móveis de acordo 
com o planejado e vamos 
encerrar o ano com números 
semelhantes a 2013.

E só desta forma, com 
flexibilidade, competência e 
ousadia para administrarmos 
situações inusitadas, conse-
guiremos nos manter como 
referência no segmento em 
que atuamos, proporcionando 
confiabilidade e credibilidade 
junto a clientes, colaborado-
res, fornecedores e parceiros.

Por conta de todo o 
nosso comprometimento, 
podemos dizer com orgu-
lho o nosso novo slogan: 
Truckvan – Ilimitada.

ediTorial

Flavio santilli  
e alcides Braga
Diretores da Truckvan
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MeDaLha De ouRo na 
oLiMPíaDa Do ConheCiMento

QualiFicação ProFissional

Empresa apresenta quatro novas Escolas Móveis do Senai

©
 L

e
a

n
d

ro
 S

iq
u

e
ir

a 
/ 

R
S 

P
re

ss
©

 L
e

a
n

d
ro

 S
iq

u
e

ir
a 

/ 
R

S 
P

re
ss

(1)  a unidade móvel de mecânica 

automotiva foi inaugurada no evento 

(2) gicelmo souza e rodrigo soares 

deram suporte aos instrutores do 

senai (3) ivênio, luizinho, rodrigo, 

charles, gicelmo e isaque ( ausente 

na foto) representaram a Truckvan

Atenta à necessidade de qua-
lif icação de mão de obra no 
Brasil, a Truckvan já produ-
ziu, ao longo de sua história, 
mais de cem Escolas Móveis 
para o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industria l 
(Senai). Atualmente essas 
Escolas Móveis circulam por 
todo o Brasil, oferecendo mais 
de 150 programas de cursos de 
treinamento e capacitação pro-
fissional nas áreas de panifica-
ção, usinagem, confecção indus-
trial, construção civil, auto-
mação industrial, soldagem, 

mecânica automotiva e infor-
mática, entre outras.

Com o objetivo de estimu-
lar estudantes a conhecerem 
melhor importantes profissões 
da indústria, a Truckvan apre-
sentou quatro novas Unidades 
Móveis voltadas para os cur-
sos de madeira e mobiliário, 
mecânica automotiva, artefatos 
de couro e calçados e simula-
ção de máquinas pesadas na 
8ª Olimpíada do Conhecimento. 
A maior competição de educa-
ção profissional das Américas 
aconteceu entre 3 e 6 de 

setembro, no Expominas, em 
Belo Horizonte (MG).

Os coordenadores das  
Unidades Móveis de Trei-
namento da Truckvan, Gicelmo 
Souza e Rodrigo Soares, foram 
até BH para dar um suporte aos 
instrutores do Senai. Ambos 
ficaram satisfeitos com o que 
presenciaram. “É gratificante 
ver um jovem motivado em fazer 
um curso técnico após visitar 
uma de nossas Unidades Móveis 
e descobrir mais sobre as opor-
tunidades do mercado de tra-
balho”, destaca Soares.
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a Truckvan expôs seis escolas móveis na olimpíada do conhecimento



OUTUbrO 2014                   3                        

(1) Truckvan expôs a cozinha estúdio móvel. (2) Food Truck foi apresentado 

no estande da Topema, fornecedora de equipamentos de cozinha

oPorTunidade

oniPresenTe
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Boa noTícia Para o emPreendedor!

eM DoiS LugaReS 
ao MeSMo teMPo

Truckvan lança Food Truck próprio e o disponibiliza para locação

Empresa colabora com dois grandes 
festivais de música sertaneja

Logo após a Lei de Comida de 
Rua ser regulamentada pela 
Prefeitura de São Paulo em maio 
deste ano, muitos empresários 
resolveram investir em Food 
Trucks. Para atender à demanda, 
a Truckvan lançou sua própria 
cozinha móvel na Equipotel, 
a maior feira de hospedagem, 
alimentação e serviços da 
América Latina, que aconteceu 
entre 15 e 18 de setembro, no 
Pavilhão de Exposições do Parque 
do Anhembi, em São Paulo (SP). 
“O objetivo é oferecer nosso 
Food Truck trailer para locação, 
proporcionando mais uma 
alternativa para o empreendedor 
que prefere usar o veículo em 
algum evento específico por 
um tempo determinado do que 
adquirir uma unidade”, explica 
o sócio-diretor da Truckvan, 
Alcides Braga.

Para orgulho dos funcioná-
rios da Truckvan que são fãs 
de música sertaneja, a empresa 
teve um papel fundamental em 
dois grandes eventos do seg-
mento que aconteceram em 
São Paulo: o Jaguariúna Rodeo 
Festival e o Villa Mix Festival 
São Paulo.

Entre os dias 11 e 20 de 
setembro, a Truckvan esteve 
em Jaguariúna (SP) e disponibi-
lizou o JetBus para o transporte 
das celebridades do evento, como 
os atores globais Márcio Garcia e 

Jéssica Alves e as modelos Cacau 
Colucci e Graciella Carvalho, 
entre outras.

Já no Villa Mix Festival, a 
Carreta Camarim da Truckvan 
foi usada em 20 de setembro, 
como espaço para entrevistas 
das atrações Jorge & Mateus, 
Victor & Leo, Gusttavo Lima, 
Guilherme & Santiago, César 
Menotti & Fabiano, Israel 
Novaes, Humberto e Ronaldo e o 
grupo de pagode Sorriso Maroto. 
O evento aconteceu no Campo de 
Marte, em São Paulo (SP).      
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(1) a modelo cacau colucci adorou o conforto do micro-ônibus. 

(2) o veículo foi dirigido pelo nosso versátil odirlei “cowboy”

Equipado com fogão, 
chapa e fritadeira industriais, 
char broiler (churrasqueira a 
gás com sistema americano 
de grelhar), forno combinado, 
estufa mantenedora, pista fria, 
balcão refrigerado e frigorifi-
cado, o Food Truck da Truckvan 
ficou exposto para visitação no 

estande da Topema, especiali-
zada no segmento de cozinhas 
profissionais e food service.

Já em seu próprio estande, 
a Truckvan recebeu mui-
tos visitantes que f icaram 
impressionados com a estru-
tura da Cozinha Estúdio 
Móvel desenvolvida para o 

chef de cozinha e apresentador 
Edu Guedes. “Essa unidade é 
uma referência da  qualidade 
da Truckvan e um exemplo 
 perfeito de como podemos 
produzir modelos de acordo 
com a necessidade de cada 
projeto”, ressalta o consultor 
de vendas Romulo Jesus.   
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aniversarianTes de ouTuBro

Gilberto Guimarães Toledo 1/10
Flaviano Da Silva 4/10
Nilcelia Queiroz Freitas 4/10
Antonio Pereira Neves 5/10
Wagner Eugenio Fiel 5/10
Natanael Morais Miranda 7/10

bruno Dos Santos Perez 9/10
Caroline Montenegro buffone 11/10
Ceilde Da Silva Miranda 14/10
Waldemar Pereira Dos Santos 14/10
Gilmairon Leite Silva 16/10
ricardo Matheus Lima Penteado 18/10

reginaldo José Da Silva 21/10
Cristiano Dias bispo 25/10
Sérgio Murillo Paulino Da Silva 25/10
Anderson Tomaz De Souza 27/10
Alisson Pereira De Souza 29/10
Edson Henrique Lemes rodrigues 29/10

manuTenção da Fé e da esPerança

PerFil

Conheça a história de dois funcionários do Setor de Assistência Técnica

Um versículo da Bíblia do livro 
de Hebreus diz que a fé é o 
firme fundamento das coisas 
que se esperam e a prova das 
coisas que não se veem. Isso 
retrata muito bem a forma 
como Luiz Carlos Domingos 
Bacura l  enxerga a  v ida . 
Natural de São Paulo (SP), 
Luizinho, como é conhecido 
pelos colegas de trabalho, é 
uma pessoa muito otimista e 
que aproveita toda a oportuni-
dade para testemunhar o amor 
de Deus. “Eu era um malo-
queiro, bagunceiro, saía com 
muitas mulheres e hoje penso 
mais na família, dou valor ao 

que realmente importa”, des-
taca o eletricista instalador 
de 37 anos, que trabalha no 
Setor de Assistência Técnica 
das Unidades Móveis.

Divorciado, ele sonha em 
constituir uma nova famí-
lia. “Tenho uma namorada 
e agora quero um casamento 
baseado na lei cristã.” Além 
disso, Bacural quer ser um 
exemplo para seu filho, João 
Victor, de seis anos: “Meu 
maior objetivo na vida é pas-
sar para ele que Jesus é a única 
salvação e o único caminho, e 
que por meio dele a gente con-
segue sucesso em tudo. Basta 

ser honesto, capaz e ir atrás 
dos sonhos”.

Quem se ’espelha’ muito 
em Luizinho é Douglas Coelho 
Marques, de 25 anos. Ambos 
trabalham no mesmo setor, 
e o jovem diz ter aprendido 
bastante com o eletricista. 
”Sempre quando somos man-
dados para os mais diferentes 
lugares do Brasil para resol-
ver algum problema nas car-
retas, ele costuma dizer que 
tudo será resolvido, pois não 
há nada que seja impossível 
de ser feito.”

Como viaja bastante a tra-
balho, o meio oficial montador 

júnior aproveita todo tempo 
livre que tem para curtir a 
família. Casado há sete anos, 
Marques também tem um filho 
de seis anos, chamado Eros - 
nome que ele tem tatuado no 
braço. “Sempre que dá, levo 
meu filho para pedalar na ciclo-
via”, conta o pai orgulhoso.

Em sua segunda passagem 
pela Truckvan, Marques per-
cebe claramente a evolução da 
empresa com o passar dos anos. 
Ele está há um ano e quatro 
meses e pretende seguir car-
reira: “Eu me vejo na Truckvan 
daqui a cinco, 10 anos...o meu 
futuro é aqui”.                      

(1) luizinho vai completar em novembro dois anos na Truckvan. (2) douglas adora pedalar com seu filho eros na ciclovia
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