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Maiores & Melhores
do Transporte 2015
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CIÊNCIA EM
MOVIMENTO
2

Truckvan entrega unidade móvel
para instituto de pesquisas
Um dos nossos maiores orgulhos é desenvolver produtos
que levam informação, saúde,
educação, capacitação profissional e serviços para diversos
lugares do Brasil. Produtos
que impactam a vida de muitas pessoas e fazem a diferença
em comunidades que têm, por
exemplo, acesso restrito a escolas, hospitais e cursos de qualificação. Em 24 anos, produzimos projetos de todos os tipos
e agora acabamos de entregar
uma unidade móvel que tem o
objetivo de difundir o conhecimento científico.
Produzido para a Fundação
Ezequiel Dias (Funed), instituição de pesquisas vinculada à
Secretaria de Estado de Saúde
de Minas Gerais (SES/MG),

o laboratório itinerante tem
45 m² de área útil e está equipado com quatro microscópios
e minissala de cinema para exibição de vídeos educativos sobre
animais peçonhentos. Tem ainda
uma cabine de acrílico para abrigar o escorpião e simular seu
habitat natural, mostrando como
ele brilha quando submetido à
luz ultravioleta.
“O programa Ciência em
Movimento existe desde 2012,
mas era um caminhão grosseiramente adaptado internamente
para levar uma feira de ciências
às ruas. Agora, temos uma nova
estrutura, muito bem feita pela
Truckvan, que despertará ainda
mais o interesse da população
e receberá muito mais visitas”,
destaca a diretora de Pesquisa
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(1) A unidade móvel Ciência em Movimento foi entregue em
19 de fevereiro. (2) A diretora da Funed, Esther Bastos, e o
coordenador da Truckvan responsável por este projeto, Daniel
Fuzaro. (3) O laboratório itinerante tem 45 m² de área útil

e Desenvolvimento da Funed,
Esther Bastos.
Segundo Esther, o principal
foco são alunos do 1° e 2° graus
de escolas públicas e particulares, além de motivar o indivíduo
a ingressar na carreira científica e reforçar a importância da
pesquisa científica para a sociedade e para o Sistema Único de
Saúde (SUS).

O programa Ciência em
Movimento terá exposição de
abelhas, aranhas, réplicas de
serpentes e colmeias interativas e também abordará temas
atuais, como zika vírus e febre
chikungunya, entre outros. “Já
temos visitas agendadas até
2017 e os eventos são sempre
gratuitos e abertos à comunidade”, orgulha-se a diretora.
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Editorial

N

ão adianta ficarmos
justificando nossas
frustrações na crise. Se por
um lado está crescendo
o número de demissões,
pelo outro está aumentando a quantidade de
empreendedores. Vamos
pensar em soluções que
atendam esse público?
Leiam o texto abaixo e
inspirem-se!
“Não pretendemos que as
coisas mudem, se sempre fazemos o mesmo. A
crise é a melhor bênção
que pode ocorrer com as
pessoas e países, porque
a crise traz progressos.
A criatividade nasce da
angústia, como o dia nasce
da noite escura. É na crise
que nascem as invenções,
os descobrimentos e as
grandes estratégias. Quem
supera a crise, supera a si
mesmo sem ficar ‘superado’. Quem atribui à crise
seus fracassos e penúrias, violenta seu próprio
talento e respeita mais os
problemas do que as soluções. A verdadeira crise é
a crise da incompetência.
Sem crise, não há desafios; sem desafios, a vida
é uma rotina, uma lenta
agonia. Sem crise, não há
mérito. É na crise que se
aflora o melhor de cada
um.” – Albert Einstein, o
mais célebre cientista do
século 20.

Alcides Braga
e Flavio Santilli
Sócios-diretores
da Truckvan

Contêiner produzido pela Truckvan está sendo
usado no Expo Center Norte, em São Paulo (SP)

MAIS UMA OPÇÃO
DE MOBILIDADE
Truckvan entrega seis contêineres
para empresa de alimentação
Após ampliar em 135% sua produção de food trucks e dobrar
seu faturamento com o segmento em 2015, a Truckvan
decidiu apostar em contêineres
para atender a esse mercado
em plena expansão e entregou seis modelos para a Levy
Restaurants, marca do GRSA/
Compass, especializado em gastronomia e hospitalidade.
“É mais uma opção de mobilidade que a Truckvan oferece

para empresas e empreendedores, com a vantagem de realizar
o atendimento no nível do solo e
ter uma estrutura interna maior
para operação”, destaca o gerente
comercial da empresa, Romulo
Jesus. Segundo o executivo, os
contêineres são mais indicados
para situações em que ficarão
fixos em um determinado local
por mais tempo e farão pequenos deslocamentos. “Apesar de
o investimento ser menor do que

de um food truck, o custo logístico de um contêiner é superior
ao do veículo sobre chassi, pois
é necessário um guindaste para
transportá-lo”, ressalta.
Os seis contêineres produzidos pela Truckvan para a Levy
Restaurants (GRSA/Compass)
e st ão s endo usados pa ra
comercializar hambúrgueres,
cachorros-quentes, cafés e sanduíches naturais no Expo Center
Norte, em São Paulo (SP).
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O MAIOR PRESENTE DA VIDA
Funcionárias grávidas imaginam como serão seus filhos
No mês em que se comemora o Dia Internacional
da Mulher (8/3), o Jornal
Truckvan parabeniza as 43
funcionárias da empresa e faz
uma homenagem às duas colaboradoras que estão prestes
a dar à luz: Carmen Miranda
Sousa Oliveira e Marilia
Alexandra Alves.
Grávida de sete meses,
Carmen deve ter seu primeiro
filho até 14 de maio. “O nome
dele será Derek, que significa
presente de Deus.” Casada há
quatro anos, a projetista elétrica torce para que seu filho
não seja tão ansioso quanto
ela e o marido, e que sempre
valorize a família ao máximo.

“Eu sempre vou aconselhá-lo
a ser honesto e espero que
ele seja melhor do que eu em
muitos pontos e igual a mim
em alguns outros.” Natural de
Solânea, a paraibana revela
como reagiu quando recebeu a notícia de que estava
grávida: “Foi uma surpresa.
Não foi no momento ideal
porque meu marido estava
desempregado, mas agora
já conseguiu trabalho, então
creio que o Derek já veio para
trazer bênçãos”.
Antes mesmo de o menino
nascer, a jovem de 26 anos já
se emociona ao falar sobre
ele. “Quero que ele saiba
que, desde o meu ventre, eu

já o amava e vou continuar
amando sempre.”
Marilia, por sua vez, já é
mãe de um garoto de 12 anos
(Vinícius) e agora aguarda
ansiosamente o nascimento
de Isabella, previsto para 17
de abril. A recepcionista da
fábrica da Fernão Dias, por
sinal, tem certeza de que seu
filho terá um papel fundamental na vida de Isa. “Quero que
ele seja aquele irmão bem protetor mesmo, que saiam juntos
e que ele cuide dela.” Marilia
espera também que a filha não
seja tão autoritária quanto ela
e que seja uma pessoa de muito
caráter. “Que ela conquiste
tudo o que sonhar, sempre

Carmen Miranda Sousa Oliveira e Marilia Alexandra Alves: as mamães homenageadas no Jornal Truckvan

respeitando o próximo e sem
passar por cima de ninguém.”
Otimista, a moça que
irá completar 34 anos em
1° de abril acredita que sua
filha viverá em um mundo
melhor e promete apoiar
todas as escolhas de Isa,
desde que a façam bem, e só
tem uma pequena exigência:
“ Vou f icar muito feliz se
ela for são-paulina, porque
o Vinícius já é corintiano”.
Independentemente do
time que Isa escolher, ela
já representa muito para
Marilia. “Significa amor, vida
e vai trazer mais união para
nossa família e mais luz para
nos completar.”
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Bênção
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Perfil

SIMPATIA TOMA CONTA
DA RECEPÇÃO
Atualmente, pouco mais de 10%
do nosso quadro de funcionários é composto por mulheres. Para entender como elas
se sentem em um ambiente
predominantemente masculino, o Jornal Truckvan conversou com a recepcionista da
fábrica de Cumbica, Grazielle
de Paula Santos.
Além das competências
profissionais, a jovem chama
atenção pela beleza e pelo sorriso fácil, que explicam muito a
simpatia da recepcionista. Ela
namora há oito anos e tem planos de morar com o namorado.
“Só penso em casar depois de
terminar a faculdade, mas quem
sabe conseguimos comprar um
apartamento antes, né?”
Para conquistar esse e
outros objetivos, a guarulhense
não poupa esforços e também
trabalha em um buffet infantil nos fins de semana. “Faço
recreação animando as crianças ou trabalho como garçonete. Preciso pagar meu carro
e no meio do ano quero entrar
na faculdade.”
Grazielle pretende cursar marketing e adquirir cada
vez mais conhecimento para
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Conheça um pouco mais sobre a funcionária da fábrica de Cumbica

Grazielle de Paula Santos está na Truckvan desde maio de 2015

colaborar com a Truckvan
e crescer profissionalmente.
“Entrei sem saber nem o que
era baú de alumínio, o Júnior
e a Fátima que me ensinaram
tudo. Hoje me sinto quase uma
expert”, brinca a loira, que
ingressou na Truckvan em
maio de 2015, quando a fábrica
de Cumbica começou a operar.

Ela se lembra com carinho
do apoio recebido de Fátima
para conseguir se adaptar ao
novo desafio: “Ela me ajuda
em tudo, é como uma mãe
para mim”.
A n t e s d a Tr u c k v a n ,
Grazielle trabalhou como
estagiária em telemarketing
em uma clínica odontológica,

depois atuou na área de migração e imigração do aeroporto
e em uma agência de empregos. “Comecei a trabalhar aos
15 anos de idade, mas é a primeira vez que trabalho em
uma empresa grande como a
Truckvan. Confesso que me
assustei no início, mas hoje
estou aqui firme e forte.”

Aniversariantes de Março
Edson Martins Silva 3/3
Renato Santos da Silva Lima 3/3
Francisco Olegário da Silva 6/3
Bruno de Carvalho Malaquias 7/3
Marcos de Faria Andrade 8/3
Elaine Aparecida Felix da Silva 10/3
Maria Martha dos Santos Nascimento 10/3
Moyses Gomes Calucio Júnior 10/3
Erika Bezerra da Silva 12/3
Emerson Dias Pereira 13/3

Flávio 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
Luiz Silva dos Santos 20/3
Laércio Cruz França 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
Mário Jose da Silva Baia Lopes 25/3
Marlon Gonçalves de Oliveira 25/3
Bruno Cerqueira de Castro 27/3
Alison de Souza Cavalcante 29/3
Gicelmo dos Santos Souza 29/3
Leonel de Oliveira 29/3
Leonil de Oliveira 29/3
Bianca Azevedo Rodrigues Alves 30/3
Jorge José da Silva 30/3
Lucas de Souza Couto 30/3

