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Truckvan investe em tecnologia
e lança seu novo Camarim Móvel
Veículo com sistema automatizado possui dois avanços laterais sem pés de apoio
promocional e digital. Com 10
metros de comprimento e área
útil de aproximadamente 40
m², o veículo possui dois avanços laterais sem pés de apoio,
minicozinha, cooktop (fogão elétrico), 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 comprimento, serviu como sala de
reunião para a organização do
evento. Além disso, o Festival

ousadia e a criatividade, que
também são nossas marcas
registradas”, destaca a coordenadora 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 profissionais em propaganda, design,
marketing direto, material
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teve dois micro-ônibus customizados 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 operação das Unidades Móveis e
buscar soluções para viabilizar
ideias e projetos itinerantes
por meio de estudo de
propostas inovadoras”.
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(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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Somos ilimitados! O novo slogan da Truckvan pôde ser comprovado 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 proporcionar, por meio de nossas
soluções sobre rodas, mais conforto e praticidade para o festival que premia a inovação, a
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Qualificação Profissional

A Truckvan expôs seis Escolas Móveis na Olimpíada do Conhecimento

Editorial

E

m 22 anos de história, a Truckvan
sempre se destacou por aplicar, em suas soluções sobre
rodas, tecnologia e qualidade na medida certa.
Agora a principal missão da
empresa é estar preparada
para novos desafios. Nossa
marca é superar as expectativas dos nossos clientes.
Afinal de contas, desde
os nossos primórdios, onde
os outros enxergavam dificuldades, nós sempre encaramos como oportunidades.
Ta nto é que apesa r da
expressiva queda atua l
do setor de implementos
rodoviários, temos conseguido, 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, conseguiremos nos manter como
referência no segmento em
que atuamos, proporcionando
confiabilidade e credibilidade
junto a clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros.
Por conta de todo o
nosso comprometimento,
podemos dizer com orgulho o nosso novo slogan:
Truckvan – Ilimitada.

Flavio Santilli
e Alcides Braga
Diretores da Truckvan

Medalha de ouro na
Olimpíada do Conhecimento
Empresa apresenta quatro novas Escolas Móveis do Senai
Atenta à necessidade de qualificação de mão de obra no
Brasil, a Truckvan já produziu, ao longo de sua história,
mais de cem Escolas Móveis
para o Serviço Nacional de
Aprendizagem Indust ria l
(Senai). Atualmente essas
Escolas Móveis circulam por
todo o Brasil, oferecendo mais
de 150 programas de cursos de
treinamento e capacitação profissional nas áreas de panificação, usinagem, confecção industrial, construção civil, automação industrial, soldagem,

mecânica automotiva e informática, entre outras.
Com o objetivo de estimular estudantes a conhecerem
melhor importantes profissões
da indústria, a Truckvan apresentou quatro novas Unidades
Móveis voltadas para os cursos de madeira e mobiliário,
mecânica automotiva, artefatos
de couro e calçados e simulação de máquinas pesadas na
8ª Olimpíada do Conhecimento.
A maior competição de educação profissional das Américas
aconteceu ent re 3 e 6 de

(1) A Unidade Móvel de Mecânica

setembro, no Expominas, em
Belo Horizonte (MG).
Os coordenadores das
Unidades Móveis de Treinamento 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 oportunidades do mercado de trabalho”, destaca Soares.
© Leandro Siqueira / RS Press

© RS Press / Divulgação

OUTUbro 2014

1

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
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Oportunidade

Boa notícia para o empreendedor!
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.
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Truckvan lança Food Truck próprio e o disponibiliza para locação

(1) Truckvan expôs a Cozinha Estúdio Móvel. (2) Food Truck foi apresentado
no estande da Topema, fornecedora de equipamentos de cozinha

E qu i p a d o c o m fog ã o ,
chapa e fritadeira industriais,
char broiler (churrasqueira a
gás com sistema americano
de grelhar), forno combinado,
estufa mantenedora, pista fria,
balcão refrigerado e frigorificado, o Food Truck da Truckvan
ficou exposto para visitação no

estande da Topema, especializada no segmento de cozinhas
profissionais e food service.
Já em seu próprio estande,
a Truckva n recebeu muitos visitantes que f icaram
impressionados com a estrut u ra da C ozi n ha Est úd io
Móvel desenvolvida para o

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

Em dois lugares
ao mesmo tempo
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Empresa colabora com dois grandes
festivais de música sertaneja
Para orgulho dos funcionários da Truckvan que são fãs
de música sertaneja, a empresa
teve um papel fundamental em
dois grandes eventos do segmento 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 disponibilizou 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).

(1) A modelo Cacau Colucci adorou o conforto do micro-ônibus.
(2) O veículo foi dirigido pelo nosso versátil Odirlei “Cowboy”
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Onipresente
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Perfil

Manutenção da fé e da esperança
© Leandro Siqueira / RS Press

Conheça a história de dois funcionários do Setor de Assistência Técnica
2
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(1) Luizinho vai completar em novembro dois anos na Truckvan. (2) Douglas adora pedalar com seu filho Eros na ciclovia

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
B a c u r a l e n xe rg a 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 oportunidade para testemunhar o amor
de Deus. “Eu era um maloqueiro, bagunceiro, saía com
muitas mulheres e hoje penso
mais na família, dou valor ao

que realmente importa”, destaca o eletricista instalador
de 37 anos, que trabalha no
Setor de Assistência Técnica
das Unidades Móveis.
Divorciado, ele sonha em
constituir uma nova família. “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 passar para ele que Jesus é a única
salvação e o único caminho, e
que por meio dele a gente consegue 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 mandados para os mais diferentes
lugares do Brasil para resolver algum problema nas carretas, ele costuma dizer que
tudo será resolvido, pois não
há nada que seja impossível
de ser feito.”
Como viaja bastante a trabalho, 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 ciclovia”, conta o pai orgulhoso.
Em sua segunda passagem
pela Truckvan, Marques percebe claramente a evolução da
empresa com o passar dos anos.
Ele está há um ano e quatro
meses e pretende seguir carreira: “Eu me vejo na Truckvan
daqui a cinco, 10 anos...o meu
futuro é aqui”.
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