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A Truckvan aceitou mais um 
grande desafio e desenvolveu 
um laboratório digital móvel 
para capacitar cerca de 500 
estudantes de tecnologia da 
informação (TI) de 11 univer-
sidades brasileiras. O cami-
nhão-escola tem 15 metros 
de comprimento com late-
rais expansíveis que, quando 
estendidas, o transformam 
em uma sala de aula de 72 
metros quadrados equipada 
com mesas, tablets, notebooks, 
quatro grandes televisores e 
uma impressora 3D.

“É o primeiro projeto que 
desenvolvemos com sala de 
avanço com vidros polariza-
dos capazes de receber com 
qualidade as imagens de qua-
tro projetores fixados no teto 
da unidade”, destaca o gerente 
de Engenharia de Vendas e 
Apl icação  da  Truck va n , 
Marcos Rodrigues.

O projeto HACKATRUCK 
é idealizado pela IBM Brasil e 
pela Flextronics. Com execu-
ção do Instituto de Pesquisas 
Eldorado e em colaboração 
com a Apple, o projeto pas-
sará, durante 10 meses, por 
Campinas (SP), São Paulo 
(SP), Salvador (BA), Rio de 
Janeiro (RJ), Sorocaba (SP), 
Recife (PE), Fortaleza (CE), 
Belo Horizonte (MG), Curitiba 
(PR), São José dos Campos 
(SP) e Brasília (DF).

Além do curso, os partici-
pantes acompanharão oficinas 
sobre startups e empreende-
dorismo e terão contato com 

novidades tecnológicas como 
óculos de realidade aumentada.

O  H AC K AT RU C K  é 
mais uma prova do quanto a 
empresa é ilimitada e desen-
volve projetos de acordo com 
a necessidade de cada cliente. 
“Tivemos que adequar infraes-
trutura elétrica para suprir 

todas as exigências, inclusive 
instalando um nobreak com 
baterias para no mínimo 12 
horas de operação, que garan-
tem a alimentação do sistema 
de câmeras de vigilância da 
unidade”, explica Rodrigues.
O gerente também faz ques-
tão de agradecer à equipe da 

Truckvan pelo empenho, em 
especial ao coordenador do 
projeto, Daniel Fuzaro. “O 
Dani, como sempre, se dedi-
cou ao máximo e se atentou 
a todos os detalhes para que 
a unidade atendesse e supe-
rasse as expectativas 
do cliente!”             

TECNOLOGIA E QUALIDADE 
NA MEDIDA CERTA
Unidade móvel ensina universitários a criar aplicativos 
para iPhone e iPad

(1) O projeto teve a participação do arquiteto 
Victor Dariano (2) Vidros polarizados 
capazes de receber com qualidade as 
imagens de 4 projetores. (3) Sala de aula de 
72 m2 com mesas, tablets, notebooks, quatro 
grandes  televisores e uma impressora 3D.
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EDITORIAL

Flavio Santilli e 
Alcides Braga 
Sócios-diretores
da Truckvan
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CARAVANA DOS 
GENÉRICOS MEDLEY

NOVIDADE

Unidade móvel realiza gratuitamente serviços de saúde

O   ano de 2015 está 
em sua reta final e 

muitos dirão “ainda bem, já 
vai tarde”, mas, apesar das 
dificuldades, temos muito a 
comemorar. Em breve, você 
saberá os motivos, mas já 
podemos adiantar que con-
quistamos mais dois gran-
des prêmios de reconhe-
cimento pelo nosso con-
tínuo esforço em sermos 
ilimitados. E agora esta-
mos no mês da Fenatran, a 
maior feira de transportes 
da América Latina, e temos 
certeza de que ela nos trará 
ótimos frutos.

Pela primeira vez em 
nossa história, estaremos 
com dois estandes gran-
des, um em frente ao outro, 
o que nos possibilitará 
superar as expectativas do 
público, apresentando nossa 
variedade de soluções sobre 
rodas para diversas áreas, 
como food truck com sistema 
de captação de energia solar, 
choperia móvel, carreta que 
pode ser usada como sho-
wroom e ser mobiliada de 
acordo com a necessidade de 
cada projeto, baús de alumí-
nio com tecnologia de ponta 
e muito mais.

Lembre que as oportu-
nidades não surgem, somos 
nós que as criamos, então 
vamos pra cima, pois o 
melhor ainda está por vir!

Com o objetivo de conscienti-
zar, alertar e orientar as pes-
soas quanto à necessidade de 
prevenção a doenças relacio-
nadas à hipertensão e diabe-
tes, entre outras, a Truckvan 
desenvolveu uma unidade 
móvel para a empresa Medley, 
um dos maiores players de gené-
ricos do Brasil.

“Para nós, é uma honra dis-
ponibilizar, pelo segundo ano 
seguido, nossa unidade para a 
Medley levar atendimento para 
comunidades que têm acesso 
restrito a médicos e hospitais”, 
destaca Alcides Braga, sócio-
diretor da Truckvan.

A ação oferece, gratui-
tamente, testes de glicemia, 
colesterol, aferição de pressão 
arterial e do índice de massa 
corporal (IMC). A primeira 
parada do mutirão de saúde 
foi em Recife (PE) e o cami-
nhão deverá passar até dezem-
bro por Belo Horizonte (MG), 
Curitiba (PR), Porto Alegre 
(RS), Campinas (SP) e São 
Paulo (SP).

Além dos exames clínicos, 
a Caravana Medley exibe um 
filme 3D sobre medicamen-
tos genéricos, que aborda o 
conceito e até como eles são 
produzidos. 

VISITA 
ILUSTRE

No dia da entrega da 
Caravana dos Genér icos 
Medley, 14/10, a fábrica da 
Fernão Dias recebeu uma ilustre 
visita. O ex-piloto de Fórmula 
1 e atual campeão de Stock Car 
pela equipe Medley Full Time, 
Rubens Barrichello, participou 
da gravação de um vídeo ins-
titucional da Medley sobre o 
projeto e entregou as chaves 
do caminhão na mão do moto-
rista Deivison Santos Monteiro, 
o nosso querido ‘Gigante’, que 
ficou todo emocionado.              

(1) Pelo segundo ano, a Truckvan disponibilizou sua unidade móvel para Medley (2) Funcionários tiram 
fotos com o ídolo (3) O motorista Gigante recebe as chaves das mãos do Rubinho
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CURTAS

MaiS eSTRuTuRa

TRUCKVAN APOIA 
O OUTUBRO ROSA

SeMana Técnica

Com a missão de sempre 
buscar evolução constante, a 
Truckvan investiu em novas 
ferramentas e máquinas, como 
seccionadora para corte de 
placas de madeiras em MDF 
e coladeira de fita de borda, 
entre outras. Quem ficou muito 

satisfeito com a notícia foi o 
coordenador de Produção de 
Unidades Móveis, Marcelo 
Carvalho Pinto: “Nossa produ-
tividade dobrou. Quanto mais 
estrutura temos, mais conse-
guimos desenvolver um tra-
balho com excelência”.         

Para mostrar apoio ao movi-
mento internacional Outubro 
Rosa, que tem o objetivo de 
compartilhar informações 
sobre o câncer de mama e pro-
mover a conscientização sobre 
a importância da detecção 

Com o objetivo de melhorar 
as condições de segurança e a 
qualidade dos trabalhos, evitar 
o desperdício de consumíveis 
e aumentar a durabilidade de 
equipamentos, a Truckvan 
promoveu uma semana de trei-
namento em operação de ferra-
mentas manuais na fábrica de 

Unidade Fernão Dias

Unidade Parque Novo Mundo

Máquina seccionadora para corte de placas de madeiras em MDF

Unidade Cumbica
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precoce da doença, a enfer-
meira Camila Setani incen-
tivou todos os colaboradores 
da Truckvan a vestirem rou-
pas ou acessórios rosas no dia 
14 de outubro. Veja fotos das 
equipes das três fábricas!    

Cumbica. A iniciativa foi uma 
ideia do engenheiro de pro-
cessos Alessandro Marques, 
o Alê. “Tivemos treinamen-
tos de corte de alumínio, sol-
dagem, ferramentas pneumá-
ticas, lixadeiras e furadeiras 
e sistemas de movimentação 
de carga.”.                 

Treinamento na unidade de Cumbica
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ANIVERSARIANTES DE NOVEMBRO

José dos Santos Noleto 1/11
Bruno Pinheiro de Morais 3/11
Neusvaldo Novaes Rodrigues 3/11
Jackson Cezar Rodrigues 6/11
Jurandyr Barbosa Ribeiro 7/11
Antonio Carlos Mellacci 10/11

PERFIL

“TÁ NO SANGUE!”

Emerson de Souza Nogueira 10/11
Antonio Jose de Sousa 14/11
Ellen Cristina Gomes da Silva 21/11
Patrick Evangelista Fernandes 22/11
Rodolfo Ferreira dos Santos 22/11
Mario Pinheiro dos Santos 25/11

Rubens Jose Alves da Silva 25/11
Severino Wemerson Araujo 25/11
Francisco Nunes Lacerda 27/11
Mary Nezia Sekiguchi 27/11
Emerson Rezende Rosa 29/11
Iago Ribeiro de Moura 29/11

“Você alguma vez se perguntou 
por quê? Faz sempre aquelas 
mesmas coisas sem gostar, mas 
você faz. Sem saber por quê. 
Você faz e a vida é curta!” Este 
trecho da música Você, do Raul 
Seixas, levanta um importante 
questionamento: você gosta 
do seu trabalho?

Os motoristas carreteiros 
Severino Wemerson Araújo e 

Conheça dois motoristas que adoram suas profissões
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Gilberto Guimarães Toledo 
não têm do que reclamar. Os 
dois são completamente apai-
xonados pelo que fazem e, ao 
serem perguntados por que 
gostam de ser caminhonei-
ros, responderam juntos: “Tá 
no sangue”.

O amor de Araújo pela sua 
função até faz o pernambucano 
se emocionar ao revelar seu 

maior sonho: “Meu filho com-
pletou 18 anos e quer seguir 
meus passos. O que eu mais 
quero na vida é dar um cami-
nhão para ele”.

Apesar de f icar longe da 
família em diversas ocasiões, 
o homem de 46 anos des-
taca o que mais lhe agrada: 
“Conhecer lugares e pessoas 
diferentes em cada viagem é 

muito legal”. Há dois anos e 
meio na Truckvan, ele se lem-
bra com carinho de uma expe-
riência que o marcou bastante: 
“Durante um mês, conduzi o 
ônibus do projeto Expedição 
Veja e passei por 14 estados. 
Foi muito bacana”.

Já Toledo ficou 75 dias no 
litoral catarinense em uma 
ação que lhe trouxe novos 
conhecimentos. “Era a carreta 
de uma empresa de chocolates, 
então acabei aprendendo a fazer 
chocolates e cupcakes.” Natural 
de Alegre (ES), o capixaba de 
59 anos está há dois anos na 
Truckvan e carrega a fama de 
ser um dos motoristas mais 
rápidos da empresa. “Fui para 
Recife (PE) levar uma carreta 
e voltei dirigindo o camarim 
móvel. Foram 5.600 km ida e 
volta e fiz tudo em quatro dias, 
respeitando todas as regras 
de velocidade.”

E se você não acredita nessa 
façanha, basta conhecer ‘seu 
Gilberto’ e ver a disposição 
do caminhoneiro. “Estou há 
40 anos nessa profissão e já 
passei por várias empresas, 
mas a Truckvan é diferente de 
todas, pois é a única que faz 
questão de pagar hotel para 
os motoristas e nos dá toda 
estrutura e reconhecimento, 
por isso quero sempre dar o 
meu melhor e ficar aqui até o 
final da vida.”              Gilberto Toledo e Severino Araújo esbanjam alegria no trabalho


