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Evento será 
realizado, pela 
primeira vez, na 
futura sede própria 
da Truckvan

O evento mais aguardado do 
ano finalmente chegou! Nossa 
tradicional festa de confrater-
nização acontecerá em 13 de 
dezembro (sábado), das 8h às 
17h, em Itaquaquecetuba (SP). 
A celebração será no terreno de 
nossa futura sede própria, de 82 
mil m², localizado na Estrada 
do Bom Sucesso, n° 1.541.

Com estimativa de receber 400 
pessoas, a festa promete ser ani-
mada, com direito a DJ e um grupo 
de música sertaneja composto por 
funcionários da Truckvan, além de 
um cardápio bem farto.

Haverá touro mecânico, pis-
cina de bolinhas, cama elás-
tica, tobogã e até uma quadra 
de futebol de sabão para que a 
criançada e, claro, os adultos se 
divirtam para valer.

Para facilitar o desloca-
mento das pessoas, a Truckvan 
disponibilizará três ônibus, que 
sairão da fábrica do Parque 
Novo Mundo, às 7h30.

Além disso, cinco funcioná-
rios serão sorteados para ir para 
a festa de JetBus com direito a um 
acompanhante. Informaremos 
melhor sobre o funcionamento 
do sorteio quando o evento esti-
ver mais próximo. 

Esperamos você lá!   

Celebração de
final de ano 
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(1) a festa estima receber mais de 400 pessoas  (2) o touro 

mecânico promete fazer muito sucesso  (3) Manoel da Silva 

ganhou uma churrasqueira elétrica na festa de 2013 (4) Como 

todo ano, haverá sorteio de muitos prêmios

Cardápio do dia

Café da Manhã (8h - 9h)
Café, leite, chocolate, suco, minilanche de presunto e 
queijo, catarina de calabresa, quadradinho de frango, 
doguinho assado e bolo (formigueiro e de laranja).

Cortesia petiscos (10h - 13h)
Minilanche de pernil e minilanche de calabresa.

bebidas (10h - 17h)
Refrigerante, chope e água mineral.

bar de Caipirinha (11h - 15h)
Dois barmen servirão vodca e pinga com três tipos de fru-
tas da época.

Carnes em espetinho (10h - 14h)
Linguiça, frango, carne bovina, queijo coalho e cafta.

almoço (12h - 15h)
- Carnes fatiadas: picanha, maminha, linguiça toscana e frango;
- Acompanhamento: arroz branco, arroz biro biro, massa 
seca ao sugo, molho vinagrete, pães e farofa;
- Saladas: mix de folhas verdes, maionese, salada prima-
vera (beterraba, cenoura, repolho roxo e verde) e picles 
com salsicha.
Sobremesa (15h30 - 16h30): 
- Pirâmide tropical de sorvete (sorvete de massa, cobertura 
de caramelo e suspiro);
- Frutas picadas: melancia, abacaxi e melão.
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Recesso
de final
de ano

Trabalharemos até 
19/12/2014 e
voltaremos

em 12/1/2015.
boaS feStaS!
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e s t e  a no  pa s -
sou rápido, não 
acha? Como você 
se lembrará de 

2014? Nós, certamente, lem-
braremos com muito cari-
nho, pois nos trouxe muitos 
aprendizados. 

Para comemorarmos 
mais um ano cheio de desa-
f ios vencidos, queremos 
ver todos em nossa festa de 
confraternização de fim de 
ano, que será realizada em 
13 de dezembro em nossa 
futura sede própria, em 
Itaquaquecetuba. Será um 
momento muito agradável, 
onde teremos a oportunidade 
de estar juntos, com nossos 
familiares e amigos, e nos 
unirmos ainda mais para 
nos preparar para 2015, que 
será um ano histórico para 
a Truckvan. 

Afinal de contas, nossa 
nova fábrica de baús de alu-
mínio já estará funcionando 
a todo vapor em Cumbica, 
e será responsável por ala-
vancar ainda mais a nossa 
posição de líder desse seg-
mento no setor de implemen-
tos rodoviários.

Então, curta bastante 
suas férias a partir de 20 
de dezembro. Aproveite as 
festas de fim de ano e volte 
renovado em 12 de janeiro 
de 2015, cheio de sonhos 
e com um só pensamento: 
somos ilimitados!

editorial

flavio Santilli  
e alcides braga
Diretores da Truckvan
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Unidade MóVel de
alta teCnologia no
CoMbate a inCêndioS

treinaMento

Truckvan produz 
carreta inovadora 
para a Previnsa
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Construir uma carreta para 
pegar fogo não parece ser uma 
ideia, digamos, muito prudente. 
Entretanto, a Truckvan não tem 
medo de se queimar e desenvol-
veu uma Unidade Móvel de alta 
tecnologia voltada para o treina-
mento e formação profissional 
no combate a incêndios para a 
Previnsa, empresa especializada 
na elaboração e implantação de 
planos de prevenção.

“A Unidade possui um reves-
timento metálico com prote-
ção extra para suportar o fogo 
e a preparamos com materiais 
que não propagam a chama”, 
explica o coordenador de pro-
jetos especiais da Truckvan, 
Daniel Fuzaro. O veículo está 
equipado com simuladores de 
fogo, fumaça, fugas e derrames, 

sistema de detecção de alarmes, 
hidrantes e mangueiras, extin-
tores, material de resgate, salva-
mento e demais equipamentos. 
Todos são destinados para os 
cursos de brigada de incêndio; 
primeiros socorros; desfibrila-
dor externo automático (DEA); 
trabalho em espaço confinado; 
trabalho em altura e emergên-
cias químicas.

Segundo Dennis Figuei-
redo, sócio da Previnsa, a carreta 

a unidade móvel proporciona um grande avanço na qualidade do treinamento

proporciona um grande avanço 
na qualidade do treinamento, 
capacitando os brigadistas e pro-
fissionais da área em seu próprio 
ambiente de trabalho. Isso evita 
o deslocamento de funcionários 
até as pistas de treinamento e 
garante uma economia signifi-
cativa. “Com a Unidade Móvel, 
temos uma redução do tempo de 
parada para o treinamento, não 
afetando o processo produtivo da 
empresa”, ressalta Figueiredo.  
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a carreta possui um revestimento metálico com proteção 
extra para suportar o fogo e não propagar a chama
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eM bUSCa de 
UM Melhor 
deSeMpenho

CALDeiRão Do HuCk – 
LATA VeLHA

Empresa contrata 
consultoria 
Lotus AmX 
para aumentar 
produtividade

Transformação de kombi em food truck

Com o objetivo de melhorar 
seu desempenho, a Truckvan 
contratou os serviços da Lotus 
AMX, empresa especializada 
em gestão empresarial. “Nossa 
principal meta é alcançar uma 
melhoria de 10% da produ-
tividade”, explica o diretor 
da consultoria, João Felipe 
Castelo Branco.

Para chegar a esse resul-
tado, a Lotus AMX insti-
tuiu a Reunião do Bom Dia , 

A participação do sócio-diretor 
Alcides Braga como jurado do 
quadro Jovens Inventores, do 
programa Caldeirão do Huck, 
da TV Globo, exibido em 9 de 
agosto, rendeu ótimos frutos. 

Foi a partir daí que surgiu 
a oportunidade de a Truckvan 
colaborar com um dos quadros 
de maior audiência do pro-
grama: o Lata Velha. Dessa 
forma, a empresa aceitou a 
missão de transformar uma 
kombi em um food truck em 
menos de 50 dias.

Para cumprir o prazo, a 
Truckvan precisou da dedi-
cação de vários funcionários, 
que foram coordenados pelo 

arquiteto Victor Dariano. Um 
deles, em especial, não escon-
deu a satisfação de poder con-
tribuir com um projeto que será 
visto por milhões de pessoas. 
“Mais do que aparecer na prin-
cipal emissora do País, é um 
orgulho ter ajudado a refor-
mar esse veículo, ver como ele 
ficou bonito e saber que será 
uma bênção para uma família”, 
af irma, emocionado, Diego 
Oliveira de Brito, pintor indus-
trial da Truckvan.

O veículo pronto não pôde 
ser fotografado antes de o 
programa ir ao ar - conf ira 
imagens em breve no site e 
Facebook da Truckvan.      

dar continuidade ao projeto 
após março de 2015, quando se 
encerra o trabalho de 10 meses 
da Lotus AMX.

Para esse trabalho, foram 
contratadas as apontadoras 
de produção Simone Teixeira 
Lopes e Gabriela Spinella, 
que têm a missão de digitar e 
analisar todos os apontamen-
tos de produção e paradas dos 
processos no módulo de pro-
dução do ERP – Radar, que 
está em fase de implantação. 
“Os colaboradores precisam 
entender que os apontamen-
tos devem refletir o que acon-
tece no chão de fábrica, para 
que ações de melhorias pos-
sam ser tomadas e a empresa 
possa crescer cada vez mais”, 
destaca Simone.

Todo o trabalho desen-
volvido pela Lotus AMX 
tem a supervisão do gerente 
Luiz Gonzaga de Castro 
e o suporte da consultora 
Melisa Conde Vargas.   

luiz gonzaga, Melisa Vargas, gabriela Spinella,
Simone lopes e eduardo fernandes 

que acontece diariamente 
nas fábricas do Parque Novo 
Mundo e da Fernão Dias, 
das 8h às 9h. “Reunimos os 
líderes dos departamentos e 
fazemos o acompanhamento 

do que foi produzido no dia 
anterior. Também def ini-
mos as prioridades do dia”, 
explica Carlos Eduardo Cruz 
Fernandes, escolhido pela 
Truckvan para ‘perpetuar’ e 
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diego brito trabalhou na pintura da kombi e 
ficou muito satisfeito com o novo visual do veículo
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aniVerSarianteS de deZeMbro

Fabiana Almeida borba 1/12
Antônio martins Vitor 2/12
maria José Delgado moreira 3/12
Felix Nery Dos Santos Neto 5/12
ricardo Porfírio Nunes 6/12
Cleidon barbosa dos Santos 7/12
Kamila Leão de oliveira 7/12
Wilton das Chagas borges 8/12
Lucas Luan da Silva 9/12
marcelo Alves de Almeida 10/12

marcos rafael m. Arruda 10/12
David Jesus Souza 11/12
Jose Francisco da Silva Filho 12/12
Iarley João Santos Pinheiro 13/12
mauro Evangelista Calasans 13/12
Handerson Pereira Amaral 13/12
Clodoaldo Juvenal Correia 16/12
Edvaldo Viana Costa 17/12
Jorge ribeiro 18/12
Admílson Antonio mira 20/12

Ademir Santos de Jesus 23/12
Pitter de Agostini Trindade 23/12
Leandro roberto de oliveira 23/12
Ivênio Lopes 24/12
marivaldo Felipe da Costa 25/12
zeneide Nunes Pinto da Cruz 26/12
José Leandro da Silva Santos 26/12
Ares mendes Alves 27/12
José Itanildo da Silva Alexandre 28/12

MUitoS MotiVoS para Sorrir
perfil

Conheça a história de dois funcionários da Truckvan que são cheios de amor

Nada como um bom churrasco 
para se enturmar com os colegas 
de trabalho e dar muitas risa-
das. Se dependesse de Rhonney 
Nascimento Nunes e José Adriano 
de Siqueira Araújo, a Truckvan 
teria festas de confraternização 
a cada dois meses. Extrovertidos 
e brincalhões, os dois funcioná-
rios da fábrica da Fernão Dias 
têm mais de três anos de casa 
e estão sempre com um sorriso 
estampado no rosto.

“Quer me deixar feliz, é só 
me chamar para um churrasco 
ou uma peixada que eu vou cor-
rendo”, brinca Araújo. Apesar 
de tranquilo, o líder de produ-
ção sênior tem que ser sério em 
muitos momentos: “Passo os ser-
viços para a equipe e verifico se 
está tudo correto, se está fal-
tando algum mobiliário. Tenho 
de cobrar e falar firme com eles 
para que o projeto seja concluído 
com sucesso e dentro do prazo”.

Natural de Sertânia (PE), 
‘Boca’, como é chamado carinho-
samente, mora em São Mateus, 
zona leste de São Paulo, com sua 
mulher e dois filhos: Gabriel, 
três anos, e Alissom, 11. São 
eles os principais motivos para 
o homem de 35 anos esbanjar 
alegria. “Minha família estando 
bem, não preciso de mais nada.”

Já Rhonney Nunes acaba de 
dar um importante passo em sua 

(1) José adriano, mais conhecido como “boca”, está há três 

anos na truckvan.  (2) rhonney nunes atua na instalação 

do sistema de refrigeração das carretas

©
 L

e
a

n
d

ro
 S

iq
u

e
ir

a 
/ 

R
S 

P
re

ss

vida. Com o casamento no civil 
marcado para dezembro, o meio 
oficial júnior fica sem palavras 
e com olhos marejados ao falar 
sobre Fabiana. “Ela é tudo para 
mim e me dá muito apoio.” E 
isso é tudo o que o jovem de 25 
anos precisa para continuar per-
seguindo os seus sonhos. 

Cursando gestão de qua-
lidade, o paulistano quer tra-
balhar nessa área no futuro. 
Atualmente, Nunes atua na ins-
talação e conserto do sistema de 
refrigeração das carretas. Apesar 
de ‘ser uma fria’, ele brinca que só 
o coração não pode ficar gelado. 
E revela ainda que é apaixonado 
por uma famosa solução sobre 
rodas: “Gosto bastante de ir ao 
Bosque Maia, em Guarulhos, 
para andar de patins”.            
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