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visite o
samuca’s dog

Local: Rua Alfredo Pujol, 
altura do n° 482-507. 
Horário: segunda a 
sábado, das 7h às 19h. 
Facebook: Samuca’s Dog 
Food Truck

tRucKvaN tRaNsFoRma 
KomBi de casaL em 
cHaRmoso Food tRucK 
Empresa fez a 
reforma do veículo 
para o quadro 
Lata Velha, do 
Caldeirão do Huck

© Leandro Siqueira / RS Press

(1) a kombi do samuca’s dog teve este visual durante oito anos. 

(2) samuel e efigênia visitaram a unidade Fernão dias no dia 1° de 

dezembro.  (3) Logo após aparecer na globo, o samuca’s dog tem 

recebido diversos convites para eventos. (4) em tempo recorde, a 

truckvan transformou o veículo em um charmoso food truck

Em 2014, a Truckvan investiu 
forte no mercado de food trucks e 
entregou 19 restaurantes sobre 
rodas. Um, porém, ficará para 
sempre marcado na memória 
dos funcionários que colabora-
ram com o projeto: o Samuca’s 
Dog Food Truck. Foi a primeira 
vez que a empresa realizou a 

reforma de um veículo para o 
quadro Lata Velha, do programa 
Caldeirão do Huck, da TV Globo. 

Entretanto, ainda mais 
gratif icante foi saber que a 
Truckvan contribuiu para 
mudar o destino de uma famí-
lia. Reconhecidos em Santana, 
zona norte de São Paulo, por 

serem batalhadores, simpáticos 
e, principalmente, por venderem 
uma comida de ótima qualidade, 
Samuel e Efigênia tinham uma 
kombi de hot dog já desgastada 
internamente. Coube, então, à 
Truckvan a missão de trans-
formar esse veículo em um food 
truck equipado com fogão duas 
bocas, forno, chapa, fritadeira 
e outros itens que deram mais 
estrutura ao negócio.

“Sem palavras para agrade-
cer o que vocês fizeram por nós. 
Vocês foram instrumentos de 
Deus em nossas vidas e podem ter 
certeza de que vamos nos esfor-
çar ainda mais para vocês terem 
muito orgulho de nós”, afirma o 
famoso ’Samuca’. Já Efigênia faz 
questão de dizer o quanto ficou 
satisfeita com o novo visual do 
veículo: “Me emociono toda vez 
que olho para a perua”.

Logo após o episódio ir ao 
ar, em 29 de novembro de 2014, 
o tradicional ponto do Samuca’s 
Dog passou a receber muito mais 
clientes. Além disso, o casal rece-
beu um convite e participou pela 
primeira vez de um evento gas-
tronômico, e fez o maior sucesso 
no Parque do Trote, na Vila 
Guilherme, no dia 7 de dezem-
bro. “O evento era das 11h às 
18h e vendemos todos os nos-
sos sanduíches de carne louca 
antes das 15h30”, conta Samuca.

Acesse o Facebook da 
Truckvan e veja, em fotos, 
como a kombi se transformou 
no food truck mais charmoso 
de Santana.                             

4

1

3

2



2                   JanEiro 2015

diveRsão

É com grande satis-
fação que damos 
as boas-vindas 
ao ano de 2015 

e desejamos que todos os 
nossos colaboradores sejam 
bem-sucedidos em todas as 
áreas de suas vidas. Para 
isso, é necessário saber 
aproveitar as oportunida-
des, ter f lexibilidade, ousa-
dia para arriscar e estar pre-
parado para novos desafios. 
Foi assim que a Truckvan, 
que completa 23 anos em 
20 de janeiro, tornou-se a 
líder brasileira no mercado 
de soluções sobre rodas, 
tendo produzido quase 600 
Unidades Móveis para as 
áreas de saúde, capacitação 
profissional, eventos, ser-
viços, defesa e segurança.

Aproveitando que é o 
mês do nosso aniversário, 
queremos propor a todos 
os nossos colaboradores que 
façam uma reflexão sobre “o 
que querem ser na empresa” 
e busquem uma evolução 
constante para atingir esse 
objetivo. Sempre que estive-
rem executando suas ativi-
dades na Truckvan, lem-
brem-se de como nos torna-
mos referência no segmento 
em que atuamos. Superem 
e surpreendam as nossas 
expectativas, oferecendo 
alternativas de acordo com 
cada necessidade.

editoRiaL

Flavio santilli  
e alcides Braga
Diretores da Truckvan
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Muita música, 
comida e
brindes
marcaram o 
grande evento

O dia 13 de dezembro de 
2014 entrou para a história da 
Truckvan. Afinal de contas, 
quando estamos em casa nos 
sentimos muito mais à vontade, 
não é mesmo? Este ano foi a pri-
meira vez em que celebramos 
a nossa festa de fim de ano em 
nossa futura sede própria, loca-
lizada em Itaquaquecetuba (SP). 

Apesar do dia chuvoso, mais 
de 300 pessoas, entre colabo-
radores, familiares e amigos, 
compareceram ao evento e apro-
veitaram para valer. Uma dupla 
de cantores sertanejos e DJs 
animaram a festa com muita 
música boa. Já a criançada curtiu 
bastante a piscina de bolinhas, 

a Festa de
coNFRateRNiZaÇão
mais aNimada de
todos os temPos 

o touro mecânico, a quadra de 
futebol de sabão e a cama elás-
tica. Os marmanjos, por sua vez, 
correram para o campo para 
disputar uma pelada.

Mas, certamente, o que mais 
agradou a todos foi o farto cardá-
pio, com espetinhos, carnes, sala-
das, sobremesas e, claro, muita 
bebida. E como já é tradicional 
nas festas da empresa, o momento 
mais divertido foi o sorteio dos 
brindes. Cerca de 80 funcionários 
foram premiados com churras-
queira elétrica, cafeteira, venti-
lador, máquina de fazer suco, 
panela elétrica de arroz, ferro 
de passar roupa, liquidificador 
e diversos outros itens. 
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(1) o sorteio dos brindes atraiu a atenção de todos.  (2) “seu vicente” 

jamais se esquecerá deste dia.  (3) danilo Fuga não conseguiu 

escapar do “montinho”.  (4) o talentoso “cabelo” registrou esta 

imagem encantadora.  (5)  o touro mecânico foi uma atração à 

parte e divertiu desde crianças a homens mais experientes como 

Flavio santilli . (6) a galera da unidade Parque Novo mundo deu 

um show de animação

Já Leila Santos e Rodolfo 
Ferreira tiveram a sorte de 
ganhar um tablet cada um. 
Rodrigo Costa, por sua vez, fatu-
rou uma bicicleta. Quem também 
levou uma bike, mas sem precisar 
da sorte e sim de muito fôlego e 
potência na voz, foi o motorista 
Reginaldo Neiva, o ‘Chorão’. O 
jovem conseguiu falar a palavra 
’galopeeeeeeira’ por mais de um 
minuto e venceu outros quatro 
valentes concorrentes.

UM DIA 
INESQUECÍVEL
Outra pessoa que jamais se esque-
cerá deste dia é Vicente Kazuo 
Tinen. Prestes a completar quatro 
anos na Truckvan, o auxiliar de 
limpeza foi o único entre os 340 
funcionários da empresa que não 
se ausentou e não chegou atrasado 
em 2014 e, por isso, recebeu de 
presente o direito de ir e voltar 
da festa de JetBus.

Morador de São Mateus, 
zona leste de São Paulo, ele 
conta que para chegar no horá-
rio na fábrica do Parque Novo 
Mundo, acorda todo dia às 3h55 
da manhã. “Eu sempre vou alegre 

para o trabalho, porque gosto do 
que faço e nunca reclamo.” Além 
de ir para a festa com o micro
-ônibus luxuoso da Truckvan, 
‘seu Vicente’ se deu muito bem 
no sorteio de brindes e ganhou 
uma TV de LED. “Nunca tinha 
ganhado nenhum prêmio nas 
festas, então quero agradecer 
a Deus em primeiro lugar e em 
segundo lugar ao Flávio, ao 
Alcides, à Célia e a todos que 
gostam de mim na Truckvan.”

A TURMA DO 
BARULHO
Além de Vicente, outros qua-
tro funcionários foram para a 
festa de JetBus, por terem sido 
premiados na raspadinha. Eles 
puderam levar um acompanhante 

cada, totalizando 10 pes-
soas. Entre os colaborado-
res, estava Fábio Roberto 
Feitosa de Lemos. O ajudante 
pleno adorou o conforto do veí-
culo e chegou para a festa ainda 
mais animado. A alegria de Fábio 
contagiou a todos, principal-
mente os seus amigos Wilson 
Lopes, Diego Barbosa e Fábio da 
Mata. O quarteto foi responsável 
por proporcionar os momentos 
mais engraçados do dia. A cada 
sorteado, o grupo se transfor-
mava em torcida organizada e 
fazia coros de apoio, além de 
cânticos de gozação, revelando 
os apelidos dos colegas.

Os quatro amigos foram 
ganhando cada vez mais adeptos 
ao longo do sorteio e começaram, 

então, a fazer a tradicional brin-
cadeira do ’montinho’, em que 
todos se jogavam em cima do 
‘sortudo’ da vez. Sobrou até para 
o diretor industrial Sérgio Olano, 
o Serginho, e para o gerente de 
engenharia, Danilo Fuga - que 
apesar do sobrenome, não con-
seguiu escapar.

BELAS IMAGENS
Além dos ‘montinhos’, a festa ren-
deu cenas maravilhosas. Muitas 
delas registradas pelo colaborador 
Antônio Martins Vitor, o ‘Cabelo’, 
que mostrou um talento até então 
desconhecido por muitos de seus 
companheiros de trabalho ao 
tirar fotos incríveis.                
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aNiveRsaRiaNtes de JaNeiRo

Emerson augusto 1/1
Jeverson aparecido dos Santos 2/1
Wilson Pedro da silva 2/1
Everson rodrigo Soares Mendes 3/1
Gabriel Ferreira Guimarães 3/1
Marcelo Sabino Mauricio 4/1
Washington Charles a. de oliveira 4/1
Vanildo rodrigues da Silva 7/1
Vitor William Lima São Felipe 7/1
Mario Barroso da Silva 8/1

Juliano da Silva 9/1
Camila Yuri Setani 11/1
Valmir Cardene de Souza 12/1
Wilson rodrigues da Silva 12/1
Wesley Lins Ferreira 13/1
Bruno Ventino da Silva 14/1
arivaldo Siqueira Cavalcante 15/1
João Henrique Moreira da Silva 18/1
Humberto da Silva 20/1
Matheus andrelino Ferreira 20/1

ivo Tavares da Silva 22/1
Cloves da Silva araújo 25/1
Junio Ericson Santos 25/1
ademir do Prado Junior 27/1
Felipe Setani Santilli 27/1
Francisco Soares Barbosa 29/1
Sergio alves Fernandes 29/1
aloisio Sena Menezes 30/1
Thaisa rosângela da Silva 31/1

PRePaRados PaRa Novos desaFios
PeRFiL

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

Além da animação, os dois 
funcionários da fábrica do 
Parque Novo Mundo Marcos 
Cacciari Antunes e Fabio Silva 
da Mata têm muita coisa em 
comum. Ambos foram ver-
dadeiras ‘estrelas’ na diver-
são durante a festa de f im de 
ano, mas têm como objetivo 
claro continuar evoluindo 
profissionalmente.

Para isso, Antunes, que 
é pintor industrial, pretende 
fazer curso de preparador de 
tinta até “quem sabe, me tor-
nar um líder ou encarregado”. 
Morador do bairro Vila Maria, 
‘Leitão’, como é chamado pelos 
colegas, tem 40 anos, é casado 
há 15 e sonha “no momento 
certo” ter filhos.

Há dois anos na empresa, 
ele conta que já trabalha em 
pintura há 10, mas foi na 
Truckva n que descobr iu 
outras aptidões. “Trabalhei 
em pintura de carros durante 
uns quatro anos e aqui na 
Truckvan comecei a pintar 
baús de alumínio. Foi uma 
novidade para mim e agora 
já é minha paixão.” E fazer o 
trabalho com paixão é funda-
mental para que o projeto seja 
concluído com sucesso. “Fico 
muito feliz quando um cliente 
chega e fala que o caminhão 
dele f icou maravilhoso.”

(1) “Leitão” ficou muito satisfeito com a pintura do baú 

produzido para os correios.  (2) “gavião” foi promovido a 

inspetor de qualidade há seis meses
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Assim como ‘Leitão’ pre-
cisa ser perfeccionista na pin-
tura dos baús, Fabio da Mata 
também tem de observar todos 
os detalhes para que seu tra-
balho seja bem executado. 
Há oito anos na Truckvan, 
o homem de 35 anos traba-
lhava como montador pleno 
e foi promovido a inspetor 
de qualidade há seis meses. 
“A Truckvan me ajudou nos 
estudos, e assim que me for-
mei em gestão da qualidade, 
pedi a oportunidade para o 
Serginho [diretor industrial]. 
Fiz alguns testes e aproveitei 
a chance.”

Ao longo desses anos, Da 
Mata vivenciou de perto a evo-
lução da Truckvan e espera 
crescer no mesmo ritmo da 
empresa. “Quero ser o melhor 
no que faço, e sinto que aqui 
eu posso alcançar patamares 
ainda maiores!”, ressalta o ins-
petor de qualidade.

E é bom não duvidar da 
força de vontade deste faná-
tico torcedor do Corinthians. 
Considerado um dos fun-
cionários mais engraçados, 
‘Gavião’, como é mais conhe-
cido, aproveita a oportunidade 
para dizer que ama sua esposa 
e suas duas f ilhas, e encerra 
com sua principal frase: “Vai, 
Corinthians!”.                    
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