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As oportunidades não sur-
gem, é você que as cria! Com 
esse pensamento, a Truckvan 
apostou suas fichas na 20ª edi-
ção da Fenatran e apresentou 
sete produtos na principal feira 
do setor de transporte rodo-
viário de carga da América 
Latina, que aconteceu de 9 a 
13 de novembro no Pavilhão do 
Anhembi, em São Paulo (SP).

“Mesmo em tempos de 
crise, temos que mostrar nosso 
otimismo e acreditar que o 
País vai melhorar e voltar 
a crescer. Por isso, f izemos 
questão de participar desse 
grande evento”, destaca o 
sócio-diretor da Truckvan, 
Alcides Braga.

Em dois estandes próprios, 
um em frente ao outro, tota-
lizando 437 m² de área útil, 
a empresa apresentou duas 
novidades que fizeram muito 
sucesso: a unidade móvel 
simulador virtual de tiros, 
para capacitar profissionais da 
área de defesa e segurança, e o 

semirreboque furgão carga 
segura, para o transporte de 
produtos de alto valor agregado.

Além dos dois lançamentos, 
a Truckvan expôs uma carreta 
de 15 metros de comprimento, 
que foi usada como showroom 
para receber os visitantes; uma 
choperia móvel; um food truck 

com sistema de captação de 
energia solar e dois produtos 
destinados ao setor de imple-
mentos rodoviários, sendo um 
baú de alumínio e um furgão 
lonado (sider).

Muito obrigado, Fenatran! 
Contem conosco em 2017! 

MUITO OBRIGADO, 
FENATRAN 2015!!!
Truckvan apresenta sete produtos em dois estandes na feira

(1) (3) (4) Unidade móvel simulador 
virtual de tiros foi uma das 
grandes atrações da Fenatran 
(2) Semirreboque furgão carga 
segura suporta tiros de armas de 
calibre 45. (5) Pela primeira vez, a 
Truckvan contou com dois estandes 
próprios, um em frente ao outro, 
totalizando 437 m² de área útil
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EDITORIAl

Flavio Santilli e 
Alcides Braga 
Sócios-diretores
da Truckvan
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FESTA TRUCKVAN 12/12/2015

DIVERSãO GERAl

Confraternização de fim de ano acontecerá, pela segunda vez 
seguida, em Itaquaquecetuba (SP)

N   este último editorial 
do ano, a Truckvan 

faz questão de agradecer 
aos seus mais de 350 cola-
boradores por toda dedica-
ção, paixão e comprometi-
mento demonstrados em 
2015, que foram fundamen-
tais para enfrentarmos este 
conturbado período econô-
mico e político que o nosso 
País atravessa. Aproveitem 
as festas de fim de ano e 
nosso recesso para curtir 
a família, descansar e recu-
perar as energias, pois 2016 
também será bem desafia-
dor e exigirá que todos 
nós estejamos ainda mais 
unidos e firmes em nosso 
propósito de sermos sem-
pre uma empresa que sur-
preende e supera as expec-
tativas dos nossos clientes. 
Lembrem-se, amigos, que 
Deus não nos coloca provas 
além de nossas forças, então 
vamos manter a nossa fé, 
coragem, ousadia e alto-as-
tral, que sempre foram nos-
sas marcas registradas, para 
evoluirmos a cada dia, pois 
como disse Martin Luther 
King: “Nós não somos o que 
gostaríamos de ser. Nós não 
somos o que ainda iremos 
ser, mas, graças a Deus, 
não somos mais quem nós 
éramos”.

Boas festas e um ano 
de 2016 ilimitado!

Chegou o evento mais impor-
tante do ano! Nossa tradicio-
nal festa de confraternização 
de fim de ano será em 12 de 
dezembro (sábado), das 8h às 
17h, em Itaquaquecetuba (SP), 
no terreno da nossa futura sede 
própria, localizado na Estrada 
de Bom Sucesso, n° 1.541. 

Com estimativa de receber 
mais de 500 pessoas, a festa 
terá um cardápio bem farto com 
churrasco e diversas opções, 
além de muita música, sorteio 
de brindes e, claro, momentos 
divertidíssimos que só quem já 

RECESSO:

Trabalharemos 
até 16/12/2015 
(quarta-feira) 
e voltaremos 
em 18/1/2016 
(segunda-feira)!

foi consegue imaginar o que 
vem por aí.

Teremos ainda a segunda 
edição do Desafio Galopeira. 
Será que alguém baterá o 
recorde do motorista Reginaldo 
Neiva, o ‘Chorão’, e ecoará a 
palavra ‘galopeira’ sem per-
der o fôlego por mais de 66 
segundos? Segundo o atual 
campeão, o segredo é respirar 
fundo e soltar a palavra sua-
vemente do fundo da alma, de 
forma natural, “como se esti-
vesse montando em um cavalo 
ao som da famosa música”.

Já para a criançada cur-
tir para valer, haverá ginca-
nas, touro mecânico, piscina 
de bolinhas, cama elástica, 
tobogã e até uma quadra de 
futebol de sabão.
E para ninguém deixar de ir 
por falta de transporte, haverá 
um ônibus saindo da fábrica 
do Parque Novo Mundo às 
8h, para levar os colabora-
dores que deram seus nomes 
para as recepcionistas das três 
unidades.

Esperamos TODOS vocês lá!

Reginaldo Neiva segurou o fôlego 
e foi o campeão ano passado

Seu Vicente ganhou uma bela TV e foi 
homenageado pelos amigos

A festa está recheada de 
atrações para a criançada

Como sempre, haverá o 
tradicional sorteio de brindes
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POR ONDE EU VOU?
Saiba Como ChegaR na 
FeSTa iLimiTaDa TRuCkvan

Pela Via Dutra

• Passe o pedágio de Arujá e entre na próxima saída à direita (201-B);

• Siga em frente até a bifurcação e entre à direita na placa indicando ‘Itaquaquecetuba’;

• Continue reto, seguindo as placas ‘Ayrton Senna’; 

• Pontos de referência: Seta Atacadista e uma empresa chamada Villela; 

• Logo após, terá uma ponte e um posto Ipiranga - suba e continue no fluxo;

• Na sequência, passe por baixo da ponte que estão fazendo do Rodoanel e continue em frente;

• Mais à frente, terá a rodovia Ayrton Senna à direita numa rotatória (não entre na rodovia);

• Siga pela rotatória e continue no fluxo da avenida;

• Logo à frente, terá uma ponte pequena à direita e a placa ‘Estrada de Bonsucesso’;

• Indo por esse caminho, logo à frente você verá uma borracharia (do lado esquerdo) 

que fica ao lado do portão branco da Truckvan!

MAPA

Estrada de Bonsucesso, 1.541, 
Rio abaixo  –  Itaquaquecetuba/SP

Ônibus
Ida: Saída do Pq. Novo Mundo às 08h.
Volta: Saída de Itaquaquecetuba às 17h.

Mapa com rota
alternativa
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ANIVERSARIANTES DE DEzEMBRO

Fabiana Almeida borba 1/12
Antônio martins Vitor 2/12
maria José delgado moreira 3/12
Felix Nery dos Santos Neto 5/12
ricardo Porfírio Nunes 6/12
Cleidon barbosa dos Santos 7/12
Jacinto Ambrósio V. de Gouveia 7/12
Kamila Leão de oliveira 7/12
Wilton das Chagas borges 8/12
Lucas Luan da Silva 9/12

ÁlBUM DA FENATRAN 2015

ÁlBUM DA FENATRAN 2015

marcelo Alves de Almeida 10/12
marcos rafael miranda Arruda 10/12
david Jesus Souza 11/12
José Francisco da Silva Filho 12/12
Handerson Pereira Amaral 13/12
Iarley João Santos Pinheiro 13/12
mauro evangelista Calasans 13/12
Clodoaldo Juvenal Correia 16/12
Jorge ribeiro 18/12
Lia braga 18/12

Ademir Santos de Jesus 23/12
Leandro roberto de oliveira 23/12
Pitter de Agostini Trindade 23/12
Ivenio Lopes 24/12
marivaldo Felipe da Costa 25/12
José Leandro da Silva Santos 26/12
zeneide Nunes Pinto da Cruz 26/12
Ares mendes Alves 27/12
José Itanildo da Silva Alexandre 28/12

Funcionários da Truckvan dão show de animação durante a feira
Para encerrar o ano com chave de 
ouro, fotos que mostram o verdadeiro 
PERFIl da Truckvan: colaboradores 
unidos que amam o que fazem!


