
ANO 2 • ED. 17 • MAIO 2015
www.truckvan.com.br

Dez vezes Truckvan
no LoLLapaLooza 2015!
Pelo terceiro
ano consecutivo, 
empresa disponibiliza 
unidades móveis
para o festival
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(1) a carreta Fashion Truck c&a fez muito sucesso no

Lollapalooza  (2) Diversas meninas mudaram o visual

dentro da unidade móvel da c&a  (3) el Favorito - México

(4) calçada  (5) FamiLee  (6) consulado das Massas

Dez soluções sobre rodas da 
Truckvan estiveram presen-
tes na edição brasileira do 
Lollapalooza, um dos prin-
cipais festivais de música do 
mundo, que aconteceu nos dias 
28 e 29 de março no Autódromo 

de Interlagos, em São Paulo, reu-
nindo cerca de 150 mil pessoas. 
“Este é o terceiro ano consecu-
tivo que participamos do Lolla, 
o que mostra a qualidade e ver-
satilidade das nossas unidades 
móveis”, destaca a coordenadora 

do Departamento de Produção e 
Eventos da Truckvan, Lia Braga.

A equipe de direção técnica 
do Lollapalooza ficou acomo-
dada em uma carreta camarim 
equipada com duas suítes. Já a 
produção do festival descansou 
em um trailer climatizado com 
duas camas de casal, banheiro 
e uma minicozinha.

Para o público aguentar a 
maratona de shows e recom-
por as energias, sete food trucks 
produzidos pela Truckvan 
serviram variados tipos de 
comida na praça de alimenta-
ção: El Favorito, El Favorito 
– México, A Firma, Picnic, 
FamiLee, Calçada e Consulado 
das Massas.

Além disso, os fãs do festi-
val fizeram fila para conhecer a 
unidade móvel da C&A, que foi 
inaugurada no evento. “Quero 
agradecer a toda a equipe da 
[unidade] GRU, que se envolveu 
de corpo e alma nesse projeto, 
e parabenizar, em especial, a 
[assistente de produção] Bruna 
Gambeta, que tocou o trabalho 
com muita competência, cari-
nho e amor”, comenta Lia, que, 
inclusive, fez questão de brincar 
e dar o título de ‘revelação do 
ano’ para Bruna (ver reporta-
gem da página 4).

Para resolver qualquer 
imprevisto e colaborar no que 
fosse necessário, o eletricista 
Alex Dias de Oliveira e o moto-
rista José Alves Rocha esti-
veram de plantão no evento. 
“O Alex consertou a bomba 
de água e a geladeira. Ele foi 
nota 10!”, elogia Juan Troccoli, 
do food truck El Favorito. 
Já Juliana Queiroz, do Consulado 
das Massas, exaltou a perfor-
mance de Rocha. “Ele foi incrí-
vel. Fez um serviço impecável. 
Na hora da muvuca, ele não 
pensou duas vezes em nos aju-
dar. Até alguns pedidos para a 
galera ele entregou.”                  
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beLa iniciaTiva

c omo todos sabem, o 
Brasil está passando 

por um dos momentos mais 
conturbados de sua his-
tória política. Isso afeta a 
economia do País e, conse-
quentemente, das empre-
sas, que precisam adotar 
medidas estratégicas para 
reduzir custos. Diante desse 
cenário, a Truckvan está se 
esforçando para reorgani-
zar suas fábricas e melho-
rar sua produtividade. Para 
alcançar esse objetivo, nos 
reforçamos com auditores e 
consultores externos para 
atuarem em conjunto com 
nossa equipe.

Temos certeza que, 
dessa forma, trazendo pes-
soas com visões de fora para 
dentro, iremos evoluir bas-
tante e nos tornaremos cada 
vez mais competitivos, por 
isso precisamos da colabo-
ração de todos para supe-
rarmos essa fase difícil da 
melhor maneira possível. 

É um momento em 
que temos que nos unir e 
apoiarmos uns aos outros. 
Por fim, aproveitamos a 
oportunidade para dese-
jar boa sorte para nosso 
time de futebol, que come-
çou a luta pelo título inédito 
da 7ª Copa de Futebol de 
Campo dos Metalúrgicos. 
A Truckvan acredita em 
vocês, guerreiros! 

eDiToriaL

alcides braga e 
Flavio santilli 
Sócios-diretores
da Truckvan
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FooD Truck Leva coMiDa 
para MoraDores De rua

Aproximadamente 16 toneladas 
de alimentos são desperdiçadas 
mensalmente em restaurantes do 
Rio de Janeiro. Oitenta por cento 
desse desperdício acontece durante 
o preparo das refeições, ou seja, 
quando o alimento ainda está em 
bom estado para consumo. Para 
mudar esse panorama, a agência 
de propaganda Africa Rio criou 
o Feed Truck. O projeto foi desen-
volvido para a ONG Make Them 
Smile e teve o apoio da Truckvan.

“É uma honra oferecer nosso 
food truck para colaborar com 
um projeto que levará comida 
para moradores de rua”, destaca 
o sócio-diretor da Truckvan, 
Alcides Braga.

Primeiras ações do projeto foram exibidas no Caldeirão do Huck

(1) Feed Truck transforma

o desperdício de comida 

em alimentos para 

moradores de rua.

(2) Moradores de rua fazem 

fila para comer ragu com 

costelinha no Feed Truck

As primeiras ações do Feed 
Truck foram exibidas no pro-
grama Caldeirão do Huck, em 
4 de abril. Para o apresentador 
Luciano Huck, atitudes como 
essa é que realmente mudam o 
mundo: “Espero que essa ação 
sirva para abrir os olhos de 

muita gente para evitar o des-
perdício de alimentos. A soma 
de pequenos gestos pode fazer 
uma enorme diferença”.

Em breve, traremos mais 
informações sobre esse projeto 
que transformará e impactará a 
vida de muitas pessoas.         

vocÊ sabia?

•	 Um	terço dos alimentos produzidos 

em todo o planeta é desperdiçado.

• Mais de um	bilhão	de	pessoas	no mundo passam fome.

• No Brasil, 40	mil	toneladas	de	alimentos são 

desperdiçadas por dia, quantidade suficiente para 

alimentar 19	milhões	de	pessoas diariamente.
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paTrocínios

DESAFIO 
INOVA 
PAULA 
SOUZA

premiação do Desafio Inova 
Paula Souza – Transformando 
Ideias em Negócios, realizada 
em 27 de março na sede do 
Centro Pau la  Souza ,  em 
São Pau lo (SP) .  O desa -
f io tem como objetivo pro-
mover a educação empreen-
dedora e buscar ideias que 
possam ser colocadas em 
prática. Na ocasião, o sócio-
diretor da Truckvan, Alcides 
Braga, integrou a comissão 
avaliadora da competição.

aLÔ, aLÔ! 
aTenÇÃo!

interpreta o comunicador em 
sua fase mais famosa, a peça é 
dirigida pelo cineasta Andrucha 
Waddington e escrita por 
Pedro Bial em parceria com 
Rodrigo Nogueira. A tempo-
rada vai até 26 de julho no 
Teatro Alfa, em Santo Amaro, 
de quinta a domingo. Os pre-
ços dos ingressos variam de 
R$ 50 a R$ 180.

o projeto campeão foi Pele Humana para
Transplantes e Testes Farmacológicos
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MaceDo’s raLLY TeaM
conforto para os pilotos Fred 
e Nick Macedo, da categoria 
ASX R, e Vinícius Poit e Rafael 
Eugênio, da categoria Pajero 
TR4 ER, a empresa disponi-
bilizou um micro-ônibus que 
está sendo usado como escri-
tório móvel para a equipe se 
reunir entre as voltas rápidas 
e descansar um pouco.            

equipe Macedo’s rally Team
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Ciente da importância do 
empreendedorismo para o 
desenvolvimento socioe-
conômico do Brasil, a 
Truckvan patrocinou, 
pelo segundo ano con-
secutivo, a cerimônia de 

A Truckvan está apoiando 
a equipe Macedo’s Rally 
Team durante a 16ª tem-
porada da Mitsubishi Cup, 
o mais tradicional campeo-
nato monomarca de rally 
cross country de velocidade 
do País, que vai até 21 de 
novembro. Com o objetivo 
de dar mais estrutura e 

o ator stepan nercessian interpreta
chacrinha em sua fase mais famosa

A Truckvan está apoiando o 
espetáculo Chacrinha – O musical, 
superprodução que mostra 
como o velho guerreiro mudou 
a TV brasileira. Estrelado pelo 
ator Stepan Nercessian, que 
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DOUTORES 
DA ALEGRIA

empresa no evento de 12 de 
março e recebeu o Certificado 
da Alegria das mãos do fun-
dador da ONG, Wellington 
Nogueira.

Wellington nogueira, 
fundador da onG, com 

rodolfo Guerra, do 
Marketing da Truckvan
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Além de mobilidade e prati-
cidade, a Truckvan espalha 
alegria, por isso nos torna-
mos parceiros dos Doutores da 
Alegria em 2015. É um grande 
orgulho para a empresa apoiar 
essa organização que realiza um 
trabalho fantástico há mais de 
duas décadas, promovendo as 
relações humanas por meio da 
visita contínua de palhaços pro-
fissionais especialmente treina-
dos a crianças hospitalizadas. 
Rodolfo Guerra, do Marketing 
da Truckvan, representou a 
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rocha e bruna se tornaram tão próximos que parecem pai e filha
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aniversarianTes De Maio

Carlos Eduardo Cruz Fernandes 1/5
Luiz Carlos Cunha Junior 1/5
Weverson de Souza a. oliveira 1/5
arnaldo Pereira dos Santos  2/5
Laercio Fernandes Bacelar 2/5
Frank alysson o. de almeida 5/5
Márcio do Nascimento Ribeiro 5/5
alessandro araújo Marques 6/5
almir José de Souza 7/5
Rodrigo otacílio de Souza 8/5

Demilson José Gomes Raposo 9/5
Vicente Kazuo Tinen 9/5
Francisco Xavier da Silva Junior 11/5
Luiz Carlos Domingos Bacurau 16/5
Julio Cezar Barbosa Camillo 17/5
Renata Ramos da Silva 18/5
Rodolfo Rezende arouca 19/5
Débora Braga dos Santos 21/5
Claudinei Feitosa 22/5
Flavio alberto Santilli Junior 24/5

Bruno de Sousa Thomazini 25/5
Cleber Maximino de Campos 25/5
Rodolfo Pauletti Guerra 28/5
alcides Braga Neto 29/5
Marta Pereira Martins de Sousa 29/5
antonio de Pádua Bezerra Freire 31/5
José isael dos Santos 31/5
Rhonney Nascimento Nunes 31/5

perFiL

a viDa É FeiTa De enconTros
Coordenadora de Eventos analisa a trajetória de dois funcionários

Em homenagem ao Dia do 
Trabalho, comemorado em 
1° de maio, o Jornal Truckvan 
pediu para a coordenadora do 
Departamento de Produção 
e Eventos da Truckvan, Lia 
Braga, falar sobre dois cola-
boradores que evoluíram bas-
tante desde que chegaram na 
empresa: a assistente de produ-
ção Bruna Gambeta Carolino 
Gomes e o motorista José 
Alves Rocha.

“São duas pessoas muito 
especiais e que estão em um 
processo de crescimento 
profissional que entendo ser 
relevante para suas vidas e 
um presente para a minha”, 
comenta Lia.

A coordenadora, inclusive, 
recorda com carinho como foi 
o início de Bruna na Truckvan, 
em março de 2014: “Ela che-
gou acuada, medrosa, quieta, 
e em um ano se transformou a 
ponto de eu dar a ela o rótulo 
de ‘revelação do ano’”.

Lia destaca ainda que a 
assistente sempre foi muito 
observadora e soube absor-
ver todas as orientações sem 
se ofender nem reclamar. “A 
sensação que tenho é de que a 
‘Bru’ realmente fez das minhas 
palavras suas ações e enten-
deu que para ser meu braço 

direito o maior desafio seria 
ser ilimitada. E assim ela se 
tornou uma superassistente de 
produção - detalhista, compro-
metida, com um ótimo gosto e 
que agrega muito aos projetos. 
Hoje ela é essencial.”

Assim como Bruna, Rocha 
passou por uma mudança radi-
cal e em nove meses de casa 
conquistou a todos com seu 
jeito simples e profissionalismo 

exemplar. “Ele foi contratado 
para ser ajudante da fábrica, 
se destacou muito rápido e 
quando a oportunidade de pro-
moção lhe foi dada, o que rece-
bemos de volta foi uma com-
petência com nível de exce-
lência”, comenta Lia.

Ela enaltece o caráter do 
homem de 47 anos: “Acabei 
me tornando mais do que 
sua chefe, virei fã. Sinto-me 

presenteada todos os dias por 
ter o Rocha na minha equipe”.

E como diz Lia, “a vida 
é feita de encontros”, e quis 
o  dest ino que a  a lma de 
Bruna se ligasse com a alma 
de Rocha de tal forma que 
a jovem de 21 anos postou 
uma bela mensagem em sua 
rede social ao amigo: “Fui 
procurar emprego e acabei 
ganhando um pai”.               


