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AGORA QUEM DÁ 
BOLA É A TRUCKVAN

Empresa fornece 
unidades móveis 
para ações 
itinerantes do 
Santos Futebol 
Clube
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(1) Duas unidades móveis foram as atrações no pré-jogo 

contra o Linense no Pacaembu;  (2) O craque Robinho exibiu 

toda sua mobilidade em campo;  (3) Flavio Santilli e Alcides 

Braga na Vila mais famosa do mundo

Com o objetivo de apoiar pro-
jetos de interesse social e cul-
tural, a Truckvan patrocinou 
o Santos Futebol Clube nas 
partidas contra o São Paulo 
(11/2) e o Palmeiras (11/3), 
ambas na Vila Belmiro, váli-
das pelo Campeonato Paulista. 
Nas duas ocasiões, a empresa 

estampou seu logotipo nos 
ombros da camisa da equipe 
prof issional. Além disso, a 
Truckvan está oferecendo 
suas unidades móveis para 
colaborar com ações itine-
rantes do alvinegro.

Quem ficou muito feliz com 
a parceria foi o sócio-diretor 

da Truckvan, Flavio Santilli, 
torcedor declarado do Peixe. 
“Patrocinar o Santos é um 
orgulho que nem todos podem 
ter. Além do ótimo negócio, é 
motivo de todo o nosso riso”, 
brinca Santilli, fazendo refe-
rência ao hino do seu time de 
coração.

Mas não foram apenas os 
santistas da Truckvan que 
comemoraram. Apesar de ser 
são-paulino, Alcides Braga 
também vibrou bastante: “É 
uma honra para a Truckvan 
associar sua marca à de um 
clube detentor de uma das 
maiores histórias do fute-
bol mundial, além de divul-
garmos nossa empresa para 
um público que sabe como é 
importante o clube ter ações 
criat ivas para conquistar 
novos torcedores”.

Para a gerência de mar-
keting do Santos Futebol 
Clube, a parceria está apro-
ximando cada vez mais o clube 
dos torcedores. “Os santistas 
da cidade de São Paulo e de 
outras regiões têm a possibili-
dade, por meio da carreta, de 
ver peças e troféus do museu 
histórico que f ica na Vila 
Belmiro, além de tirar fotos 
com grandes ídolos, como 
Juary e João Paulo, em ações 
itinerantes que faremos antes 
dos jogos do Peixe.”

Nessa parcer ia com o 
Santos, as unidades móveis 
da Truckvan já foram usa-
das, até o momento, como 
Memorial das Conquistas, 
espaço para entrevista com o 
presidente Modesto Roma Jr. 
e estúdio para o pocket show 
da banda Brothers of Brazil , 
formada pelos irmãos Supla 
e João Suplicy, e no ‘esquenta’ 
para o jogo contra o Linense, 
realizado no Pacaembu no dia 
1° de março.                         
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SUSTENTÁVEL

empresa proporciona para seus 
clientes. “É importante sempre 
pensarmos em soluções susten-
táveis para agregar mais valor 
aos nossos produtos e darmos 
mais opções para o mercado.”

A tecnologia também será 
aplicada em outras unida-
des móveis da Truckvan e 
no teto da nova fábrica de 
Cumbica. Segundo o exe-
cutivo da Sunlution Orestes 
Gonçalves Júnior, a potência 
a ser gerada em uma carreta 
com 40 m² de área coberta 
pode atingir 2,3 kW, suf i-
cientes para garantir auto-
nomia energética a qualquer 
estrutura de cozinha.         

NOVIDADE: FOOD TRUCK 
COM SISTEMA DE CAPTAçãO 
DE ENERGIA SOLAR

Um food truck com sistema 
de captação de energia solar 
apresentado pela Truckvan foi 
um dos destaques da terceira 
edição da Food Hospitality 
World – Feira Profissional de 
Alimentação e Hospitalidade. 
O evento aconteceu entre 16 
e 18 de março, no São Paulo 
Exhibit ion & Convention 
Center. O kit solar, trazido 
dos EUA, foi fornecido pela 
empresa Sunlution, especiali-
zada em geração distribuída 
– solar e híbrida.

“Os painéis solares f lexí-
veis trazem diversos benefí-
cios para o food truck, como 
economia no consumo do 
diesel do veículo, aumento da 
vida útil e redução da manu-
tenção da bateria do carro, 
redução de emissão de CO2, 
autonomia em i luminação 
e fornecimento de energia 
para carga de baterias de 
celulares”, destaca o gerente 
de Engenharia de Vendas 
e Aplicação da Truckvan, 
Marcos Rodrigues.

Para o responsável pelo 
Market ing da Truckvan, 
Rodolfo Guerra, o kit solar 
é mais um diferencial que a 
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C omo já imagináva-
mos devido à insta-

bilidade política e econô-
mica do País, o ano de 2015 
está sendo bem desafiador 
e exigindo muitos esfor-
ços e medidas eficazes para 
que possamos continuar 
crescendo. E como está no 
DNA da Truckvan enfren-
tar as dificuldades com 
coragem e ousadia para 
superar os obstáculos, esta-
mos confiantes que iremos 
aprender e evoluir bastante 
nesses tempos de crise.

Esta é a hora de nos unir-
mos ainda mais, de estar-
mos atentos às oportunida-
des e sabermos aproveitá-las 
da melhor forma possível, 
com muita integridade e fé. 
Portanto fique à vontade para 
apresentar ideias e soluções 
de melhorias para os nos-
sos produtos e ambiente de 
trabalho. 

Foi com o objetivo de 
proporcionar uma maior 
interação entre a empresa 
e seus colaboradores que 
surgiu o Jornal Truckvan. 
Use esta importante fer-
ramenta como nosso canal 
de comunicação. Explore 
isso, sugira matérias e 
reportagens, leve exempla-
res para casa, compartilhe 
as novidades da Truckvan 
com seus amigos e fami-
liares e, principalmente, 
PARTICIPE!

EDITORIAL

Alcides Braga e 
Flavio Santilli 
Sócio-diretores
da Truckvan
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Conheça os 
benefícios da 
tecnologia trazida 
dos EUa

O food truck da 
Truckvan fez muito 

sucesso na 3ª
Food Hospitality 

World Brasil
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CURTAS

TRUCKVAN 
NOS
EMIRADOS 
ÁRABES 
UNIDOS

das maiores feiras de segu-
rança do mundo, que acon-
teceu entre 22 e 26 de feve-
reiro em Abu Dhabi, capital 
dos Emirados Árabes Unidos. 
No evento, a empresa apresen-
tou seu portfólio de unidades 
móveis por meio de materiais 
informativos e vídeos e contou 
com a participação do sócio-
-diretor da Truckvan Alcides 
Braga e do representante inter-
nacional da empresa, Khaled 
Sarout.                    

BELA
IDEIA

iniciativa e instalou um tubo 
em uma caixa d’água para cap-
tar a água da chuva que cai 
do telhado e lavar as unida-
des móveis e as mãos. A ação 
trouxe uma economia signi-
ficativa e evitou desperdício. 
“Como disponibilizamos uni-
dades móveis para locação, os 
veículos sempre têm que estar 
limpos para ação, então nos 
reunimos e tivemos essa ideia”, 
conta orgulhoso Rubinho. 

Estande da Truckvan na IDEX 2015 
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SUPER RIO EXPOFOOD 2015
e food service , a Truckvan 
apresentou seu food truck 
trailer equipado com itens 
e lét r icos .  A  un idade  fo i 
op erada  p or  r enomados 
chefs de cozinha, com o apoio 
técnico de Mario Tacconi, 
ex-pizzaiolo do Faustão, que 
produziram pratos para o 
público do evento.            

Chefs de cozinha no food truck da Truckvan
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Em busca de novos negócios 
no exterior, a Truckvan par-
ticipou, pela primeira vez, da 
International Defence Exhibition 
& Conference (IDEX 2015), uma 

Entre 17 e 19 de março, a 
Truckvan esteve presente 
na 27ª edição da Super Rio 
Expofood, uma das principais 
feiras de alimentos, bebidas 
e equipamentos da América 
Latina. Em seu estande, em 
pa rcer ia  com a  Topema , 
especializada no segmento 
de cozinhas prof issionais 

Rubinho mostra orgulhoso sua criação

Diante do grave cenário 
de falta de água que está 
afetando milhares de pes-
soas no Brasil, o encar-
regado de Produção da 
unidade Dutra (GRU), 
Rubens José Alves da 
Si lva ,  teve uma bela 
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ELE 
MERECE! 
ELE 
MERECE!

Marcos de Mello Rodrigues, foi 
condecorado com um diploma 
de Amigo da Companhia de 
Comando e Controle do Ministério 
da Defesa, em reconhecimento 
aos serviços prestados à Cia C2. 
Parabéns, Marcão!!!            

Parabéns, Marcão!
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Por coordenar o projeto 
S h e l t e r ,  e m  q u e  a 
Truckvan entregou 30 
unidades móveis que 
obedecem às normas 
militares e são usados 
c o m o  a b r i g o s  d e 
telecomunicações pelo 
Exército brasileiro, o 
gerente de Engenharia 
de Vendas e Aplicação, 
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ANIVERSARIANTES DE ABRIL

Marília a. alves do Nascimento 1/4
rafael Setani Santilli 1/4
renan Neves da Silva 5/4
roberto Pereira dos Santos 6/4
Kawa Jonatha de Souza 12/4
Jair Gonçalves de Souza Junior 13/4
amaury Marcos Gonçalves 14/4

Marcos Venicios de almeida 14/4
Cicero augusto da Silva 16/4
Julio barbosa Wanderley 17/4
rubens Silva de Moraes 17/4
Deveston Mendes Miranda 19/4
João Paulo da Silva 20/4
roberto brito lopes 21/4

Jorge ribeiro Pereira 22/4
José Clementino da Silva 22/4
Fabio Soares de Souza 24/4
Charles alexandre dos Santos 26/4
Eleno Tadeu de Freitas Junior 28/4
Sergio Pedro Mendizabal Olano 29/4
Gilmar Manoel da Silva 30/4

PERFIL

SOMOS OS CAMPEÕES
Conheça a história de dois funcionários 
que enfrentam a vida com muito otimismo

“Combati o bom combate, 
completei a carreira e guar-
dei a fé.” Esse versículo bíblico 
retrata muito bem as vidas 
de Antonio Carlos Mellacci 
e Gerson Alencar de Lima. 
Otimistas e sonhadores, os 
dois funcionários da Truckvan 
esbanjam alegria e esperança. 
Mais conhecido como ‘Carlão’, 
o assistente do Departamento 
Pessoal circula pelas fábricas 
com uma energia contagiante: 
“Como vai essa força? Firme 
e forte?”, pergunta sempre o 
colaborador, que está há três 
anos na empresa, ao cumpri-
mentar seus colegas de traba-
lho com um sorriso estampado 
no rosto. 

O homem de 50 anos tem 
realmente muitos motivos para 
comemorar. “Meu sonho era 
fazer faculdade e, graças a Deus, 
consegui. Estou no segundo 
semestre de gestão em RH e 
tenho muito orgulho disso”, 
comenta emocionado Carlão, 
que faz questão de agradecer 
o apoio de seus queridos pais, 
filhos e ex-mulher, que sempre 
o incentivaram a estudar e se 
qualificar cada vez mais. “Por 
isso sempre digo: jamais desista 
dos seus sonhos.”

Ainda assim, as circunstân-
cias da vida nos fazem mudar 
de sonhos. É o que aconteceu 
com Gerson de Lima, o famoso 

‘Geo’. O líder de Usinagem 
da fábrica do Parque Novo 
Mundo está na Truckvan há 
oito anos, mas quando era 
criança sonhava em ser joga-
dor de futebol e conseguiu. O 
meia-atacante ‘Gersinho’ che-
gou inclusive a fazer parte do 
grupo que foi campeão pau-
lista pelo Corinthians em 1977, 
encerrando o jejum de 23 anos 
sem títulos do clube. Ele teve 
ainda uma boa passagem pela 
Portuguesa e por times da 
segunda divisão do estado. Geo, 

de 55 anos, conta que preferiu 
encerrar a carreira prematu-
ramente para poder ter mais 
tempo com a família. “Não 
vi o nascimento da minha 
primeira filha. Optei por 
parar de jogar aos 28 
anos para ver meus filhos 
crescerem.” Quis o destino 
que o segundo filho, ‘Gerson 
Magrão’, se tornasse jogador 
de futebol prof issional com 
passagens por grandes times, 
como Cruzeiro, Flamengo e 
Santos, além de ter jogado na 

Europa, no Shakhtar Donetsk, 
da Ucrânia, e no Sporting, de 
Portugal.                              

Acima, ‘Carlão’ está na Truckvan há três anos.

Ao lado, ‘Geo’ como líder de Usinagem e, na época de 

Gersinho, meia-atacante em seu início de carreira

©
 L

e
a

n
d

ro
 S

iq
u

e
ir

a 
/ 

R
S 

P
re

ss
   

  ©
 A

rq
u

iv
o

 p
e

ss
o

a
l

jornaltruckvan_16.indd   4 25/03/15   10:53


