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Equipe da unidade 
GRU muda
para a fábrica
da Fernão Dias

“A mudança será muito 
importante para estarmos mais 
próximos, aproveitando toda 
a estrutura da Fernão Dias e 
competência dos profissionais da 
Engenharia, Marcenaria, Elétrica 
e demais departamentos para 
agilizarmos processos e entre-
gas, além de trocarmos conheci-
mentos e experiências”, destaca a 
coordenadora do Departamento 
de Produção e Eventos, Lia Braga.

Quem f icou muito feliz 
com a notícia foi José Augusto 
Marinho, o ‘Zé do Dinheiro’, 
que tem esse apelido por sua 
larga experiência no mer-
cado financeiro. O rapaz de 32 

anos começou sua trajetória 
na Truckvan em janeiro deste 
ano na GRU, mas depois de três 
meses já foi convocado para 
fazer parte do time comercial 
da Truckvan na sede da Fernão 
Dias, em busca de novos negó-
cios para a empresa no exterior.

“É muito bom reencontrar os 
amigos que fiz na GRU e que me 
receberam tão bem e me fizeram 
sentir parte da família Truckvan. 
Tenho certeza de que a empresa 
vai ganhar muito unindo as for-
ças de duas unidades e juntando 
em um mesmo local pessoas tão 
maravilhosas, comprometidas e 
cheias de energia.”

“TAMO JUNTO E MISTURADO”
Para o diretor de arte Viní-

cius Carolino, a chegada da equipe 
da GRU será fundamental para 
a evolução do trabalho, além de 
deixar o ambiente ainda mais 
agradável. “Eles são menos de 20 
pessoas, mas a disposição de todos 
faz parecer que são muito mais.”

O coordenador de Logística, 
Emerson Nogueira, que fica na 
Fernão Dias, também faz ques-
tão de exaltar a equipe da GRU: 
“É um grupo que tem uma ale-
gria contagiante e faz tudo 
com muito amor e carinho. 
Então, em nome de todos da 
Fernão Dias, eu digo SEJAM 
BEM-VINDOS!”.  
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(1) A equipe da GRU em momento de 

confraternização  (2) Lia Braga sempre 

orgulhosa de seus ‘filhotes’  (3) Cowboy, Lia, 

Rocha e Thiago  (4) Cowboy e Rocha são os 

motoristas dos veículos de luxo da Truckvan

1

2

3

4

A partir de julho, a fábrica da 
rodovia Fernão Dias vai ficar 
ainda mais forte, pois receberá 
o reforço de toda a equipe da 
unidade Dutra, mais conhecida 
como GRU. Com essa integra-
ção, a Truckvan pretende aten-
der ao mercado de eventos com 
mais qualidade e rapidez, pro-
porcionando um serviço cada 
vez mais diferenciado.
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FOTOS

Por incrível que pareça, 
já estamos no segundo 

semestre do ano e, com a 
chegada dele, surgem novas 
expectativas e desafios. 
Fizemos o possível para 
que a crise econômica não 
nos afetasse tão radical-
mente e acreditamos que 
melhores tempos estão 
por vir. Tanto é que nossa 
nova sede destinada exclu-
sivamente para a fabrica-
ção de baús de alumínio 
já está a todo vapor e fal-
tam apenas alguns deta-
lhes para a solenidade de 
inauguração oficial. Com 
essa nova planta, de 6 mil 
m², localizada no Jardim 
Cumbica, em Guarulhos 
(SP), pretendemos aumen-
tar em 200% nossa pro-
dução e sermos a maior 
do segmento no Brasil. 
Sabemos que essa meta é 
ousada, mas como diria o 
poeta português Fernando 
Pessoa, “somos do tama-
nho dos nossos sonhos” e 
mostraremos ainda mais a 
nossa força nesta segunda 
metade de 2015, pois tere-
mos a oportunidade de par-
ticipar, pela segunda edi-
ção seguida, da Fenatran, a 
maior feira de transportes 
da América Latina. Então, 
esteja preparado para nos 
superarmos e colocarmos 
em prática o nosso slogan 
#SomosIlimitados.

EDITORIAL

Alcides Braga e 
Flavio Santilli 
Sócios-diretores
da Truckvan
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CONHEÇA
A NOVA
FÁBRICA
DE BAÚS DA
TRUCKVAN!
Unidade de Cumbica será 
inaugurada oficialmente 
em breve
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CURTAS

FENATRAN
2015

Com o objetivo de ampliar seus 
negócios, consolidar sua marca 
no mercado, conquistar novos 
clientes e estreitar a relação 
com parceiros e fornecedores, 
a Truckvan acaba de confirmar 
sua participação na 20ª edição da 
Fenatran, maior feira de trans-
portes rodoviários da América 
Latina, que acontecerá entre 9 e 
13 de novembro no Pavilhão do 
Anhembi, em São Paulo. Essa é 
a segunda vez que a Truckvan 
estará presente no evento com 
estande próprio. A primeira foi 
na edição passada, em 2013.

CRESCIMENTO

©
 F

il
ip

e
 S

an
to

s 
/ 

W
T

C
 B

us
in

e
ss

 C
lu

b
 

©
 L

e
a

n
d

ro
 S

iq
u

e
ir

a 
/ 

R
S 

P
re

ss

©
 L

e
a

n
d

ro
 S

iq
u

e
ir

a 
/ 

R
S 

P
re

ss

Alcides Braga, o presidente da JR Diesel, Geraldo Rufino,
e o CEO da Elemar, Adilson Araújo, foram os palestrantes

Por conta de seu expres-
sivo crescimento nos últimos 
anos, a Truckvan foi convi-
dada para participar do Fórum 
Estratégia & Inovação, reali-
zado no World Trade Center, 
em São Paulo, no dia 28 de 
maio. Na ocasião, o sócio-
diretor Alcides Braga foi um 
dos palestrantes e falou sobre 
o tema A transição de pequena 
para média e o salto de fatura-
mento de milhares para milhões 
para um público de cerca de 
30 executivos de empresas de 
diversas áreas.

A 19ª edição da Fenatran, 
em 2013, foi um sucesso

TruckVAMOS

Você gosta de jogar fute-
bol (não precisa saber, ape-
nas ter vontade) e dar mui-
tas risadas? Então estamos 
te esperando toda sexta- 
-feira, das 18h às 20h, para 
um momento de confra-
ternização na quadra da 
Wimpro, que fica locali-
zada na avenida Milton, 
n° 515, na Vila Galvão, em 
Guarulhos (SP). Quem 
tiver interesse em alugar 

Os craques da Truckvan na quadra da Wimpro
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por mês ou pagar avulso, pro-
cure Emerson Nogueira, da 
Logística, ou Fábio Machado, 

da Engenharia, na fábrica da 
rodovia Fernão Dias, mas corra 
porque as vagas são limitadas.

ESTúDIO 
MóVEL

Com o objetivo de aten-
der à necessidade de cada 
cliente, a Truckvan desen-
volveu uma unidade móvel 
de áudio para o Epah 
Estúdio, empresa referên-
cia em produção audio-
visual e broadcast , com 
uma parede com isola-
mento acústico de 15 cm 
de espessura, que per-
mite que o prof issional 
realize seu trabalho sem 
nenhuma interferência de 
som externo. O estúdio 

sobre rodas está equipado com 
o que há de mais moderno para 
gravações de DVDs, jogos de 
futebol, transmissões de TV e 
internet e fará a cobertura ao 

vivo do Prêmio Multishow 2015, 
a maior premiação da música 
brasileira, e do Festival Rock in 
Rio, ambos em setembro, entre 
outros grandes eventos.

Unidade móvel de áudio desenvolvida para o Epah Estúdio
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Valdirei (de boné) e Claudinei já viveram muitas experiências na Truckvan
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ANIVERSARIANTES DE JULHO

Alex Dias de oliveira 1/7
Roberto Ramos dos Santos 2/7
Romulo jesus de Sousa junior 2/7
Américo Silva de Carvalho 5/7
Rubens Bezerra 5/7
Wagner Cássio Beltran 6/7
Paulo Rogério G. Versiane 7/7
Bruno da Silva Colares 9/7
Carmen Miranda S. oliveira 9/7
Daniel Paulo Fuzaro 10/7

Gerson Alencar de Lima 13/7
Fábio Silva da Mata 14/7
Maria Betânia Lopes Gomes 14/7
Anderson Geraldes B. Godoy 15/7
Sílvio josé da Silva 15/7
joão Batista da Silva 16/7
josé Paulo Fonseca da Silva 16/7
Adriana Gonçalves de Souza 20/7
Douglas Rodrigues de jesus 20/7
Eli Benedito da Silva  21/7

Antonio Tavares Neto 23/7
Celia Geraldes Braga 24/7
Edlamar Soares Mendes osorio 27/7
Francisco Soares Ramos 27/7
olavo Alves Pinto 27/7
Rebeca Alves Costa 27/7
Francisco A. de Araujo Filho 30/7
joão Neres Ciriano 31/7

PERFIL

IRMãOS CORAGEM
Conheça a história de dois funcionários cheios de ideias

“A melhor maneira de ter 
uma boa ideia é ter várias 
ideias.” A frase é de auto-
ria do estadunidense Linus 
Pauling (1901-1994), um dos 
principais químicos do século 
20, e representa muito bem o 
pensamento de dois funcioná-
rios da Truckvan: Claudinei e 
Valdirei Feitosa. Por indicação 
do pintor Emerson Augusto, 
os dois irmãos procuraram a 

reportagem do Jornal Truckvan 
e se colocaram à disposição 
para colaborar no que fosse 
necessário - dando sugestões 
de matérias, melhorias na orga-
nização do trabalho e, princi-
palmente, ações de integração 
com os colegas.

“O jornal poderia ter umas 
tirinhas com piadas e alguma 
notícia bombástica sobre o que 
aconteceu de mais importante 

no mundo naquele mês”, sugere 
Valdirei, que presta serviços 
para a Truckvan há oito anos. 
Formado em tecnologia da 
informação (TI), o jovem de 
27 anos atua como monta-
dor sênior e adora o que faz: 
“Gosto muito de mexer com 
unidades móveis”.

Já quando o assunto é diver-
são, ‘Val’, como é mais chamado 
pelos colegas de trabalho, se 

orgulha de uma conquista que, 
segundo ele, foi fundamental 
para deixar o ambiente mais 
tranquilo e alegre.

“Nós chegamos no Léo 
[diretor comercial] e falamos 
que seria legal ter um espaço 
para os funcionários poderem 
descansar na hora do almoço 
e se distrair. Assim ganhamos 
uma sala com pebolim, pingue-
-pongue e sofás e agora estamos 
tentando conseguir um snooker 
(sinuca) e TVs.”

Assim como o i rmão, 
Claudinei  t raba lha como 
montador sênior na fábrica 
da Fernão Dias e também 
teve experiência em um curso 
diferente de sua área de atua-
ção: “Fiz um ano de facul-
dade de história”. Mais conhe-
cido como ‘Gordo’, o rapaz 
de 29 anos colabora com a 
Truckvan há cerca de 10 anos 
e foi levado para a empresa 
pelo seu pai, José Maria. “Meu 
pai trabalhou na Truckvan de 
2000 a 2005 como montador 
e foi ele quem nos ensinou a 
gostar da empresa.”

Com tanto tempo de casa, 
os dois irmãos se sentem à 
vontade para dar mais uma 
ideia: a criação de um certifi-
cado de ‘Funcionário do Mês’. 
“Seria um grande estímulo para 
todos”, acreditam eles.               


