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Com o objetivo de combater e 
evitar atos ilícitos cometidos 
pela criminalidade, a Truckvan 
lançou uma unidade móvel de 
espionagem e inteligência poli-
cial na terceira edição da Feira 
Internacional de Segurança 
Pública e Corporativa (LAAD 
Security 2016), que foi reali-
zada entre 12 e 14 de abril no 
Riocentro, no Rio de Janeiro.

A ‘van dissimulada’, como 
foi denominada pelo cliente, 
possui nove câmeras digitais 
de alta resolução com alcance 
de até 2,5 km de distância, 
um transmissor e receptor de 

áudio e vídeo que capta até 5 
km de distância em área aberta 
e 1,5 km em área fechada e dois 
monitores para exibição das 
imagens, entre outros itens que 
proporcionam mais estrutura 
para atuação das forças policiais 
e militares em ações especiais.

“Caso o cliente solicite, 
podemos também oferecer 
diversos opcionais, como blin-
dagem do veículo, sistema de 
reconhecimento facial e cap-
tação de imagem por meio de 
drone”, explica o gerente de 
Engenharia de Aplicação da 
Truckvan, Marcos Rodrigues.

Investimento da 
Truckvan no setor de 
defesa e segurança
A Tr uck va n  e s t re ou  no 
mercado de equipamentos 
para as áreas de defesa e segu-
rança em 2013, produzindo 
a plataforma de observação 
elevada (POE), com o obje-
tivo de auxiliar as polícias 
loca is no monitoramento 
de áreas públicas durante 
grandes eventos. A empresa 
desenvolveu também os veí-
culos shelter, modelos que 
obedecem às normas milita-
res e são usados como abrigos 

de telecomunicações pelo 
Exército brasi leiro. Em 
2015, a fabricante lançou 
na Fenatran o semirrebo-
que furgão carga segura 
para transporte de produ-
tos de alto valor agregado e 
a unidade móvel simulador 
virtual de tiros para capa-
citar prof issionais da área 
de defesa e segurança. Para 
2016, a Truckvan pretende 
fabricar carros-fortes blin-
dados para transporte de 
tropas e produtos valiosos 
como medicamentos, ele-
trônicos etc. 

MAIS UMA SOLUÇÃO PARA 
DEFESA E SEGURANÇA
Truckvan lança unidade móvel de espionagem e inteligência policial

Maiores & Melhores 
do Transporte 2015
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A Truckvan já produziu três vans dissimuladas para 
o mesmo cliente, que, por questões estratégicas, 
prefere não revelar seu nome
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EDITORIAL

Alcides Braga 
e Flavio Santilli 
Sócios-diretores
da Truckvan
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#SOMOSILIMITADOS

DANDO RODAS À IMAGINAÇÃO
 Truckvan colabora com ações de impacto social

Como todos sabem, a 
Truckvan, assim como 

nosso País, está passando 
por uma fase de mudan-
ças, e agora iremos trans-
ferir grande parte da nossa 
equipe da fábrica da Fernão 
Dias para nossa casa pró-
pria em Cumbica. Com 
essa medida, realizamos 
um sonho antigo de ini-
ciar e terminar um produto 
na mesma unidade, redu-
zindo custos, aumentando a 
produtividade e, principal-
mente, melhorando e facili-
tando nossa comunicação. 
Aproveitamos para comparti-
lhar uma história com vocês:
Era uma vez uma indústria 
de calçados que desenvol-
veu um projeto de exporta-
ção de sapatos para a Índia. 
Em seguida, mandou dois 
de seus consultores a pon-
tos diferentes do país para 
fazer as primeiras observa-
ções do potencial daquele 
futuro mercado.
Depois de alguns dias de 
pesquisa, um dos consul-
tores enviou o seguinte fax 
para a direção da empresa:
“Chefe, cancele a produ-
ção, pois aqui ninguém 
usa sapatos”.
Sem saber desse fax, o 
segundo consultor man-
dou à direção da empresa a 
seguinte observação:
“Chefe, triplique a pro-
dução, pois aqui ninguém 
usa sapatos”.

Por acreditar que os sonhos 
movem as pessoas, a Truckvan 
sempre busca apoiar proje-
tos que tragam mobilidade 
e transformação social. Com 
essa missão, tivemos a honra 
e o orgulho de colaborar com 
duas ações bem impactantes 
em abril. Confira! 

Chefs Especiais
Em 2 de abril, a Truckvan 
disponibilizou um food truck 
próprio para a ONG Chefs 
Especiais, que atende pessoas 
com síndrome de Down, pro-
mover o evento Food Truck 
Beneficente.

Na ocasião, foram vendidos 
372 hambúrgueres preparados 
com receitas de cozinheiros famo-
sos, como Henrique Fogaça, Guga 
Rocha e Mario Mangone, e toda 
verba arrecadada na unidade 
móvel foi revertida para a ONG.

“Nossa missão é facilitar 
a autonomia de pessoas com 
síndrome de Down e inseri-las 
na vida e na sociedade através 
da gastronomia e nada melhor 
do que aproveitar esse sucesso 
dos food trucks para propor-
cionar uma oportunidade única 
tanto para os nossos alunos 
quanto para o público”, des-
taca Simone Berti, fundadora 
do Instituto, que existe desde 
2006 e atende gratuitamente 
mais de 300 alunos.

Wasted Blood
Contribuímos também com um 
importante tema que merece 
ser discutido. Segundo deter-
minação da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
e do Ministério da Saúde, os 

homossexuais do sexo mas-
culino que tiveram relações 
sexuais com outro homem, nos 
últimos 12 meses, não podem 
doar sangue, pois não se encai-
xam nos critérios de segu-
rança legais descritos na Lei nº 
10.205 , da Portaria no 2.712, 
de 12 de novembro de 2013.

Para abordar esse assunto 
polêmico, provocar o diálogo 
entre a sociedade e órgãos res-
ponsáveis e mudar essa situação, 
a agência de propaganda Africa, 
em parceria com a Truckvan e 

a ONG mundial All Out, criou 
o projeto Wasted Blood, que 
foi realizado em pontos estra-
tégicos da cidade de São Paulo. 

A ação consistiu em levar 
uma unidade móvel da Truckvan 
para esses locais de grande cir-
culação e usá-la como uma inter-
ferência artística com uma frase 
impactante para atrair a atenção 
das pessoas: 

O BRASIL DESPERDIÇA 
MAIS DE UM CAMINHÃO 
CHEIO DE SANGUE POR 
PURO PRECONCEITO. 
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(1) e (3) A ação será inscrita 
no Festival de Cannes, um dos 
mais prestigiados festivais de 
cinema do mundo
(2)Alunas da ONG Chefs 
Especiais dão um show de 
atendimento e simpatia
(4) O chef de cozinha Guga 
Rocha prestigiou o evento 
(5) O evento contou com a 
presença de mais de 600 
pessoas na sede do Instituto
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Quer participar do Jornal Truckvan, sugerir matérias, dar ideias, mandar 
fotos e compartilhar sua história com seus colegas de trabalho? Então 
fale com o nosso jornalista Leandro Siqueira! 
E-mail: leandrosiqueira@truckvan.com.br
Telefones: (11) 2086-5555 (Truckvan – Fernão Dias) / 
(11) 97458-7795 (Vivo - WhatsApp)

CURTAS

TRUCKVAN 
NO ChILE

Com o objetivo de reforçar a imagem 
no cenário internacional e ampliar suas 
exportações, a Truckvan participou 
da 19ª edição da Feria Internacional 
del Aire y del Espacio (FIDAE 2016), 
uma das principais feiras de avia-
ção, defesa e segurança do mundo, 
que aconteceu em Santiago, capital 
do Chile, entre 29 de março e 3 de 
abril. O sócio-diretor Alcides Braga 
e o responsável pelo Departamento 
Internacional, José Augusto Marinho, 
estiveram no evento e apresenta-
ram nossas soluções sobre rodas.  

NoSSoS NovoS fiLhoS

Parceria com fox SPorTS
A Truckvan disponibilizou um micro-ôni-
bus todo customizado internamente com 
uma cabine de foto para o canal Fox Sports 
promover a ação Tô Bem na Foto, Tô no Fox 
Sports. O projeto consiste em levar o veículo 

para jogos do Corinthians, Palmeiras e São 
Paulo durante a Libertadores e convidar os 
torcedores para entrar na unidade móvel, 
colocar acessórios e tirar fotos, que são pos-
tadas imediatamente em suas redes sociais. 

Atenta às necessidades do mer-
cado, a Truckvan acaba de aumen-
tar seu portfólio de implementos 
rodoviários com o desenvolvi-
mento de dois novos produtos: 
carroceria fechada para trans-
porte de bebidas e carroceria 

Nossa tradicional faixa tem sido 
levada aos quatro cantos do mundo

Sabrina Sato e Geraldo Luís adoraram o conforto da JetVan

Carroceria fechada para transporte de bebidas e carroceria 
aberta para transporte de vergalhões e treliças

A primeira ação aconteceu no estádio do Morumbi em 13 de abril

ESTRELAS NA JETVAN

Por proporcionarem muito conforto e privacidade, nossos veículos 
de luxo têm feito grande sucesso e sido constantemente solicita-
dos pela mídia e artistas famosos. A TV Record, por exemplo, fez 
questão de gravar uma matéria bem especial e divertida dentro da 
JetVan com dois ícones da emissora, Sabrina Sato e Geraldo Luís. 
A reportagem romântica foi exibida no Programa da Sabrina e 
repercutiu bastante nas redes sociais.

aberta para transporte de ver-
galhões e treliças. Dessa forma, 
a empresa reforça sua missão de 
ousar e sempre inovar mesmo em 
tempos de crise e oferecer mais 
opções para surpreender e supe-
rar as expectativas dos clientes. 
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PERFIL

ANIVERSARIANTES DE MAIO

Carlos Eduardo Cruz Fernandes 1/5 
Arnaldo Pereira dos Santos 2/5 
Bruno Gomes da Silva 4/5 
Frank Alysson oliveira de Almeida 5/5
Marcio do Nascimento Ribeiro 5/5
Miguel Ricardo Ramos Junior 5/5 
Alessandro Araujo Marques 6/5 
Almir José de Souza 7/5 

SOMOS ILIMITADOS, 
SOMOS TRUCKVAN

Rodrigo otacilio de Souza 8/5 
Vanderlei Silva Dias 9/5 
Vicente Kazuo Tinen 9/5
Francisco Xavier da Silva Junior 11/5
Luiz Carlos Domingos Bacurau 16/5 
Julio Cezar Barbosa Camillo 17/5 
Renata Ramos da Silva 18/5 
Debora Braga dos Santos 21/5 

Claudinei Feitosa 22/5 
Flavio Alberto Santilli Junior 24/5 
Bruno de Sousa Thomazini 25/5 
Marta Pereira Martins de Sousa 29/5 
Alcides Braga Neto 29/05
Antonio de Padua Bezerra Freire 31/5 
Felipe Reinaldo da Silva 31/5
José Isael dos Santos 31/5

“Gostaria de não pou-
par elogios aos dois 
prof issiona is da 
empresa de vocês, 

os senhores Severino 
e Ivênio, que foram fantásti-
cos nessa entrega. Eles espera-
ram o Departamento de 
Trânsito iniciar o traba-
lho para fazer o trajeto 
até o local que iria se 
instalar, pois chegaram 

Em homenagem ao Dia do Trabalho (1° de maio), queremos expressar nossa gratidão ao nosso
time de monstros, apresentando alguns e-mails que recebemos de clientes que fizeram questão
de registrar elogios para mostrar toda satisfação com nosso trabalho.

Clientes elogiam dedicação de nossos funcionários

às 6h30 da manhã. Ao chegar 
ao local, tiveram que aguardar 
a prefeitura solicitar a retirada 
de outra carreta que estava no 
espaço por conta de outro evento 
de terceiros e, mesmo com todos 
os contratempos, nos ajudaram 
a solucionar com muito respeito 

e compromisso.
Sem contar que a carreta 

foi retirada do antigo local em 
estado lastimável, muito suja, e 

eles ainda fizeram uma limpeza 
de ovos quebrados e estragados 
e lavaram a geladeira para nos 
entregar mais decentemente”,
Juliana Bueno, chefe de Divisão 
dos Cursos Profissionalizantes da 
Prefeitura da Estância Turística 
de São Roque.

Parabéns, Ivênio Lopes 
e Severino Araújo, vocês 
são ilimitados! 

“Sempre recomendo e 
cada vez mais defende-
rei a Truckvan. Vocês são 
f***! Se orgulhem dessa equipe 
e desses funcionários, pois eles 
defendem a empresa executando 
um trabalho perfeito e, acima de 
tudo, exalando felicidade e satis-
fação em atender (em especial a 
simpatia do Chico)”,
Dante Feltrin, do food truck 
Truck da Roça.

Parabéns, Francisco Adonias, 
você é ilimitado!

“Quero agradecer a 
você [Lia Braga], o Dê 
[Deveston Miranda] e 
principalmente ao Gigante, 
pois com certeza, se não fosse ele, 
esse job não teria chegado onde 
chegou. Esse cara é sensacional 
em tudo e, com certeza, uma das 
melhores coisas que eu levo desse 
job, além de todo o aprendizado, 
é eu ter conhecido e ter feito um 
amigo como ele. Pessoas como 
ele no mundo de hoje são raras 
e eu tive a sorte de conhecer e 
me tornar amigo dele”,
Fernando Cerejo, produtor da 
agência CF Promo, que fez o pro-
jeto da carreta Tressemé.

Parabéns, Deivison Monteiro, 
você é ilimitado! 

Ivênio Lopes, 
Severino Araujo e 
Francisco Adonias


