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Truckvan parabeniza suas colaboradoras 
pelo Dia Internacional da Mulher

Para celebrar o Dia Internacional 
da Mulher, comemorado em 8 
de março, o Jornal Truckvan 
apresenta uma edição especial 
em homenagem às 35 colabora-
doras da empresa. Elas repre-
sentam apenas 10% do quadro 
atual de funcionários, porém, 
possuem papel extremamente 
valioso. São fundamentais para 
que a empresa seja bem-suce-
dida, trazendo sensibilidade, 
perfeccionismo e harmonia, 
além, claro, de beleza e per-
fume ao ambiente de trabalho.

Quando o assunto é saúde 

da mulher, os números impres-
sionam e preocupam. O Brasil 
contabiliza quase 60 mil novos 
casos de câncer de mama a cada 
ano e apenas 25% das mulhe-
res com mais de 50 anos estão 
em dia com seus exames de 
mamografia. Por isso, a maté-
ria de capa desta edição mos-
tra a preocupação da Truckvan 
com a saúde das mulheres de 
todo o País.

Diante desse cenário de 
alerta, a empresa desenvolveu 
unidades móveis que funcionam 
como clínicas de saúde. Elas 

Uma homenagem 
às mUlheres

levam informação e atendimento 
para comunidades que não têm 
acesso a médicos e hospitais, 
evitando deslocamento e gas-
tos no orçamento das famílias.

Nos últimos dois anos, 22 
unidades móveis da Truckvan 
realizaram mais de 330 mil 
exames de mamografias nos 
estados de Alagoas, Amazonas, 
Minas Gerais, Tocantins e no 
Distrito Federal.

Cada unidade móvel possui 
uma equipe especializada multi-
disciplinar composta por médi-
cos, enfermeiros e técnicos em 

enfermagem. A unidade é pre-
parada para realizar 50 mamo-
grafias, 50 ultrassonografias 
e 50 coletas de exames pre-
ventivos de câncer do colo do 
útero por dia, garantindo agi-
lidade na realização e entrega 
do resultado do exame para 
detectar a doença, podendo 
aumentar em 90% as chances 
de cura da paciente.

“Eu posso bater no peito 
e dizer com orgulho que tra-
balho em uma empresa que 
faz a diferença na vida de 
milhares de pessoas”, des-
taca a projet ista Carmen 
Miranda, do Departamento 
de Engenharia.                        

(1) as ‘Carretas da mulher’ começaram a atuar no DF em março de 2012  
(2) a mamografia é o principal exame para combater o câncer de mama  
(3) a projetista Carmen miranda destaca a importância das clínicas móveis
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n esta edição 
especial, 
nós reser-
vamos um 

espaço para dar voz às 
mulheres que trazem 
um tempero todo espe-
cial para o dia a dia da 
Truckvan: as nossas que-
ridas cozinheiras Adriana 
Gonçalves, a ‘Adri’, Mary 
Sekiguchi e Maria José 
Delgado, a ‘Mazé’. Elas 
aproveitaram a oportu-
nidade para dar dicas de 
como ter uma vida com 
mais sabor. Além disso, 
as três revelaram suas 
receitas preferidas e, sem 
combinar, formaram um 
menu de dar água na boca. 

“Fazer tudo com muito 
amor e carinho, sem se 
envolver em brigas nem 
ter inveja, pois assim a 
vida se torna bela”
AdriAnA GonçAlves

Espe c ia l id ad e :  a r roz 
temperado com milho, 
cenoura e linguiça fatiada

“viver com alegria 
sem guardar mágoas, 
sabendo ouvir os outros 
e dando conselhos para 
quem precisa e pede”
MAry sekiGuchi

Especialidade: maminha 
com fritas

“A vida é bela para 
quem gost a  de l a . 
então, sempre temos 
que colocar deus na 
frente de tudo e pedir 
para ele nos dar força, 
saúde e paz para supe-
rarmos as dificuldades 
que surgem”
MAriA José delGAdo

Especialidade: cocada
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as mUlheres qUe 
Fazem a DiFerença

esPeCial

Unidade Fernão Dias

Unidade Dutra

Unidade Parque novo mundo

mulheres das Unidades 
Fernão Dias, Dutra e 
Parque novo mundo 
em momentos raros 

de encontro em meio à 
maratona de trabalho. 

Valeu a pena a correria 
para fazer o registro 

para o Jornal Truckvan. 
atualmente a empresa 

tem 35 mulheres 
exercendo as mais 

diferentes funções e 
posições na hierarquia

Confira na página seguinte o quadro com imagens 
de todas as mulheres que trabalham na Truckvan
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aniVersariantes De março

Edson Martins Silva 3/3
renato Santos da Silva Lima 3/3
Francisco olegário da Silva 6/3
José Milton da Silva 6/3
Bruno de Carvalho Malaquias 7/3
Thiago Hernaine Jeremias 8/3
Elaine aparecida Felix da Silva 10/3
Moysés Gomes Calúcio Junior 10/3

Flavio renato Preciso 13/3
Gabriela Pereira Spinella 13/3
William Satiro da Silva 15/3
Marcelo Carvalho Pinto 16/3
Sidney Ferreira da Silva 16/3
amauri rodrigues dos Santos 17/3
Laercio Cruz França 21/3
Paulo Soares roberto 21/3

ricardo de Souza Martins 22/3
antonio rodrigues da Silva 23/3
Paulo andré Costa da Silva 24/3
rodrigo ribeiro aleixo Costa 24/3
Gicelmo dos Santos Souza 29/3
Leonel de oliveira 29/3
Leonil de oliveira 29/3
Jorge Jose Da Silva 30/3

PerFil

Trabalhar, cuidar da família e 
da casa. Essas são apenas algu-
mas das várias características 
de destaque na rotina de uma 
mulher. Elas são capazes de 
administrar a carreira profissio-
nal e a vida pessoal, e tudo com 
muito amor e carinho. Thaísa 
Rosangela da Silva e Adriana 
Gonçalves de Souza são belos 
exemplos de mulheres versáteis. 
Além de serem multifuncionais 
e bem-humoradas, as duas pos-
suem características em comum e 
uma particularidade: são casadas 
com homens que também tra-
balham na Truckvan. “Na ver-
dade, não gosto muito quando 
as pessoas se referem a mim 
como a mulher do Eduardo 
[Kuniyoshi] e vice-versa. Aqui 
somos apenas colegas de tra-
balho e não misturamos as coi-
sas”, afirma Thaísa, que traba-
lhou como balconista de uma 
padaria durante sete anos até 
ingressar como recepcionista 
na Truckvan em maio de 2012. 

Há quase dois anos, a jovem 
de 26 anos atua como auxiliar 
de logística e, por isso, tem con-
tato direto com os motoristas, 
o que tem seus prós e contras. 
“O legal é que eles me respei-
tam muito e são bem educados. 
A parte chata é que eu não dirijo 

caminhão e dependo do auxí-
lio deles para organizar o pátio 
da fábrica.”

Já quando o assunto é 
família, a mãe de Leonardo e 
Thiago, ambos com oito anos, 
não segura a emoção: “Ser mãe 
de gêmeos é pensar e ter tudo 
em dobro de uma só vez”.

Se cuidar de gêmeos não é 
uma tarefa fácil, imagina então 
ter mais de 15 filhos. É assim 
que Adriana se sente. Além de 
seus três filhos - Lucas (18), 
Tayane (14) e Guilherme (12) -, 
a cozinheira da unidade Dutra 
conta que prepara as refeições 
dos colaboradores como se 
fosse para os seus meninos e, 
inclusive, faz uns mimos para 
agradá-los. “Eles adoram meu 
arroz temperado, minha pan-
queca de carne e meus bolinhos 
de chuva. Quando faço isso e 
um deles não está, tenho que 
fazer também no outro dia para 
compensar e ninguém f icar 
chateado.” Casada com o moto-
rista Antonio Tavares Neto, a 
mulher de 40 anos segue a linha 
de Thaísa e sabe separar bem as 
coisas. “Aqui não somos marido 
e mulher. Eu até dou bronca 
quando ele não tira o copo 
da mesa por pura preguiça”, 
brinca a cozinheira.               

(1) Família de thaísa durante a festa de final de ano da 
truckvan.  (2) adriana está casada com tavares há três anos

2

mUlheres 
sUPerPoDerosas
Exemplos de mulheres que conciliam a carreira profissional 
e a vida pessoal com muita dedicação e amor
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