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Essa notícia merece ser compar-
tilhada! A Truckvan desenvol-
veu um laboratório itinerante 
para a empresa Facebook capa-
citar empreendedores e dar ofi-
cinas sobre como criar anúncios 
e conteúdos criativos e mostrar 
como o uso das ferramentas da 
rede social pode ajudar o desen-
volvimento de pequenas e médias 
empresas do País.

Equipado com internet de 
alta velocidade e dezenas de 
tablets para realizar sete sessões 
diárias e treinar até 20 empreen-
dedores por vez, o caminhão 
percorrerá 7.500 quilômetros 
pelas seis cidades brasileiras 
que receberão os jogos de fute-
bol durante a Olimpíada do Rio 
de Janeiro.

A unidade móvel iniciou 
sua missão em São Paulo no 
dia 28 de abril e já passou por 
Salvador (6/5) e Manaus (31/5) 
e irá circular ainda por Brasília 
(13/6), Belo Horizonte (20/6) e 
Rio de Janeiro (27/6).

Para o diretor-geral para 
Micro e Pequenas Empresas 
do Facebook para a América 
Latina, Patrick Hruby, o labo-
ratório móvel é uma grande 
oportunidade para os pequenos 
empreendedores encontrarem 
resultados reais diante da pior 
recessão econômica das últimas 
décadas. “As PMEs brasileiras 
são a base da economia do País 
e nós estamos cada vez mais 

próximos dos empreendedo-
res para ajudá-los a conquistar 
crescimento em seus negócios”, 
afirma Hruby. 

O  projeto faz parte do pro-
grama Impulsione o seu Negócio, 
que oferece palestras de capa-
citação em diferentes cidades 
do Brasil para públicos de até 
mil pessoas.

Hoje, 102 milhões de brasi-
leiros acessam mensalmente o 
Facebook e 83% deles estão na 
plataforma conectados a alguma 
pequena ou média empresa. 

a unIDaDE mÓvEL 
maIS curtIDa
Truckvan 
desenvolve 
laboratório móvel 
para o Facebook

Maiores & Melhores 
do Transporte 2015
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(1) (3) (4) Laboratório móvel capacita até 20 
empreendedores por sessão (2) a unidade fez  
sua estreia em frente ao mercadão municipal  
de São Paulo, em 28 de abril
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EDItorIaL

alcides braga 
e Flavio Santilli 
Sócios-diretores
da Truckvan
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aÇÕES ILImItaDaS movEm o munDo 

bELaS IDEIaS

Truckvan faz sua parte para fazer a diferença

m    udanças sempre 
nos trazem inse-

gurança, mas ao mesmo 
tempo nos fazem encon-
trar algo que havíamos per-
dido. E para retomarmos a 
direção correta, temos que 
fazer escolhas. Diante do 
atual cenário econômico do 
Brasil, resolvemos não con-
tinuar com a operação no 
Rio de Janeiro, para ame-
nizarmos custos e focar-
mos todos os nossos esfor-
ços na evolução produtiva 
das nossas fábricas em São 
Paulo. Dessa forma, a uni-
dade Fernão Dias terá, 
no momento, a impor-
tante missão de ser nosso 
espaço dedicado exclusiva-
mente para área de logís-
tica das nossas unidades 
móveis e armazenagem  
de equipamentos.
Enquanto isso, as sedes 
do Parque Novo Mundo e 
Cumbica ficam com a res-
ponsabilidade de produzir 
soluções sobre rodas ainda 
mais inovadoras e com mais 
qualidade e tecnologia.
O que nunca pode mudar é 
o nosso espírito guerreiro, 
nosso desejo de ser ilimi-
tado e nosso calor humano. 
Lembrem-se de que não é 
o ambiente que muda as 
pessoas, mas as pessoas 
que mudam o ambiente.
Vamos pra cima e tenham 
certeza de que dias melho-
res estão por vir!

A mobilidade está em nosso 
DNA e, por isso, buscamos 
sempre nos mexer para trans-
portarmos sonhos. Confira a 
seguir duas ações que contaram 
com o apoio da Truckvan e nos 
enchem de orgulho.

Adus 
Um food truck  t ra i ler da 
Truckvan está desde 16 de maio 
na Universidade Mackenzie, no 
campus Higienópolis, em São 
Paulo, e lá ficará por 45 dias 
sendo operado por uma famí-
lia colombiana, para alegria dos 
alunos e funcionários da institui-
ção. Eles estão tendo a oportu-
nidade de experimentar opções 
como arepas (massa de pão feita 
com canjica) de carne, frango, 
queijo e legumes, empanadas, 
doces típicos e a refrescante 
limonada de coco. 

A ação é uma parceria 
entre o Adus – Instituto de 
Reintegração do Refugiado 
– e a Truckvan, e dá origem 
a mais uma etapa do projeto 
Sabores & Lembranças, que 
tem como objetivo promover 
integração entre as culturas 
do Brasil e de refugiados, além 
de proporcionar oportunidade 
de renda extra. 

“Em meio a tantas opor-
tunidades de renda gerada 
pela popularização dos food 
trucks, decidimos apoiar, com 
orgulho, o projeto Sabores & 
Lembranças, do Adus. Além de 
promover novas experiências 
gastronômicas, temos a chance 
de quebrar barreiras, romper 
estigmas e reintegrar o refu-
giado à sociedade, dando-lhe 
autonomia para mostrar seus 
talentos culinários”, afirma o 

diretor comercial da Truckvan, 
Leonardo Braga.

Voluntários do Sertão
Pelo segundo ano consecutivo, 
a Truckvan disponibilizou uma 
unidade móvel de saúde para a 
ONG Voluntários do Sertão. 
Dessa vez, a ação bateu todos 
os recordes e atendeu cerca de 
três mil pessoas em situação de 
vulnerabilidade social de Santa 
Cruz Cabrália, no sul da Bahia. 
Em apenas uma semana, apro-
ximadamente 26 médicos e téc-
nicos voluntários da Diagnoson 
a+, do Grupo Fleury, realizaram 
40 mil procedimentos gratuita-
mente, entre exames de mamo-
grafia, ultrassonografia, den-
sitometria óssea, eletrocardio-
grama e colposcopia, além de 
atendimentos clínicos, testes de 
urina e de colesterol.  

(1) (3) a carreta foi cedida pela truckvan e pela Gebramed (2) o trailer atende somente alunos  
e funcionários do mackenzie e não é aberto ao público em geral
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truckvan

Jornalista responsável: Leandro Siqueira (MTB: 59.887/SP) 

unidade cumbica: Rua Santana de Ipanema, 1.471 – Jd. Cumbica – Guarulhos-SP – CEP: 07220-010 – Telefone: (11) 2413-3500

unidade Fernão Dias: Rua São Gabriel, 126 – Jd. São Luís – São Paulo-SP – CEP: 02282-000 – Telefone: (11) 2086-5555 

unidade Parque novo mundo: Rua Soldado hamilton Silva e Costa, 135 – Pq. Novo Mundo – São Paulo-SP 

CEP: 02190-010 – Telefone: (11) 2635-1133 

www.truckvan.com.br

revisão: Paulo Furstenau • Diagramação: Leonardo Fial, Luis Gustavo Martins 

comercial: : comercial@rspress.com.br |  www.rspress.com.br
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HaPPEnInG #1

Com o objetivo de apresentar 
nossas soluções sobre rodas 
para agências de publicidade/
marketing de uma forma ousada 
e criativa, a Truckvan, em par-
ceria com o espaço O Leitão 
CoolWorking, organizou, em 
14 de maio, o evento Happening 
#1: mobilidade, arte e música 
na rua. No local, apresentamos 
nosso versátil micro-ônibus 
QG, que pode ser usado como 

sala de reunião móvel e diversas 
finalidades, tendo servido, na 
ocasião, como espaço para uma 
exposição de fotografia. Além 
disso, exibimos um dos nossos 
veículos de luxo, a JetVan, e o 
nosso food truck próprio para 
locação, que no evento foi ope-
rado pela equipe do Calçada e 
serviu comida da melhor qua-
lidade, como hambúrgueres 
artesanais e macarrão tailandês.
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o âncora Eduardo barão comandou o noticiário matutino

a diretora de Eventos da truckvan, Lia braga,  
foi uma das idealizadoras da ação

ráDIo banDnEwS Fm

A Truckvan disponibilizou pela 
quarta vez seu estúdio móvel 
para o Grupo Bandeirantes 
de Comunicação. Em 20 de 
maio, a Rádio BandNews FM 
comemorou seu aniversário 

de 11 anos em grande estilo e 
transmitiu sua programação 
ao vivo direto da nossa uni-
dade, que ficou estacionada no 
Memorial da América Latina, 
em São Paulo. 

ProGraMa Da Sabrina

A Truckvan colaborou com 
uma matéria bem especial do 
Programa da Sabrina, da TV 
Record, convidando três clientes 
para uma ação social na Tucca 
– Associação para Crianças e 
Adolescentes com Câncer. Na 
ocasião, o Fashion Truck Hey 
Pretty doou kits e serviços de 

maquiagem para as mães dos 
pacientes e os food trucks Wafeels 
e 1,2,3 Pizza do Chef distribuí-
ram gratuitamente waffles e 
pizzas para todos que estavam 
no centro oncológico. A reporta-
gem foi ao ar no dia 21 de maio. 
PARABÉNS para nossos par-
ceiros. Vocês são ilimitados!!!. 

Sabrina Sato e nossa cliente karin, do wafeels Good truck

ProGrama Da ELIana

Os veícu los de luxo da 
Truckvan estão fazendo muito 
sucesso entre as celebridades. 
Dessa vez, o JetBus teve a 
honra de transportar duas bel-
dades: a apresentadora Eliana 

e a cantora Anitta. O jatinho 
executivo sobre rodas levou 
as estrelas em um tour por São 
Paulo para uma matéria espe-
cial, exibida no Programa da 
Eliana, do SBT, em 22 de maio.

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) 2413-3500 (Truckvan/Cumbica) / (11) 97458-7795 (Vivo/WhatsApp)

a apresentadora Eliana, do Sbt, e a cantora anitta no Jetbus



4                   JuNhO 2016

PErFIL

anIvErSarIantES DE JunHo

Eduardo Eitetsu Kuniyoshi 6/6
Alex Sandro Alves de Almeida 7/6
Geraldo Cordeiro dos Santos 7/6
Solange Aparecida Sakai Lima 7/6
Bruna Gambeta Carolino Gomes 8/6
Jefferson Rodrigues Magalhães 9/6
Rodrigo Pereira da Silva 9/6
Alexandre Antonio Diniz 12/6
Luis Carlos Domingos 12/6

HIStÓrIaS 
cruZaDaS

Antonio Nunes 13/6
Jackson Silva Damasio 13/6
José Pereira da Silva 13/6
Odacilio dos Santos Brandão 13/6
Andre Alves Barbosa 14/6
Janaina Lourenço da Silva 16/6
Alexandro Luiz Damasceno 19/6
Andrey Lincoln da Silva Soares 19/6
Valdirei Feitosa 22/6

Editon Ferreira de Sales 23/6
Diego Barbosa dos Santos 24/6
Ivonete Julia Delgado Briano 24/6
Felipe de Moraes Poeira 25/6
Sandro Takeshi Nohara 26/6
Gleisson Liao da Silva 29/6
Sirlania dos Santos Bittencourt  
de Camargo 29/6
Leonardo Braga dos Santos 30/6

Conheça dois jovens que
possuem muito em comum

Temos mais de 300 funcioná-
rios distribuídos em nossas três 
fábricas - são diversas perso-
nalidades e gostos variados, 
porém, é impressionante como 
algumas histórias se cruzam. 
É o caso de Gabriel Ferreira 
Guimarães e Vitor Nogueira 
da Silva. Os dois trabalham na 
unidade de Cumbica e possuem 
muitas coisas em comum, que, 
provavelmente, só vão saber 
quando lerem esta edição.

Além de serem chamados 
carinhosamente no diminutivo 
pelos colegas, Gabrielzinho e 
Vitinho são músicos e tocam 
instrumentos na igreja. 

“Toco violoncelo, é meu 
xodó”, destaca Gabriel, que 
está há três anos na Truckvan 
e atualmente é o líder de produ-
ção dos food trucks. O jovem de 
25 anos, por sinal, acompanhou 
de perto a evolução da empresa 
nesse segmento. “Admiro muito 
o pessoal do acabamento. Esse 
é o nosso grande diferencial 
em relação aos concorrentes”, 
afirma o guarulhense.

Já Vitor toca violão há cinco 
anos na igreja, porém, se iden-
tifica mais com a guitarra e até 
tem sua música preferida. “É do Gabriel Guimarães ama tocar violoncelo 

vitor nogueira adora tocar guitarra e violão

grupo gospel Discopraise: Ouvir 
o Teu Falar.” O garoto de 20 anos 
que ingressou na Truckvan há 
quase dois anos e ocupa o cargo 
de ajudante pleno, sonha em ser 
produtor musical e ter seu pró-
prio estúdio no futuro.

Outra semelhança entre os 
dois está na questão sentimen-
tal. Apesar de serem bem novos, 
ambos já tomaram importan-
tes decisões. Gabriel acabou de 
pedir sua namorada Franciele 
Paulo em noivado. “Foi no dia 1° 
de maio. Levei-a ao exato local 
onde nos conhecemos há seis 
anos, na Igreja Congregação 
Cristã, e perguntei se ela que-
ria ser minha noiva. Ela ficou 
pasma, mas aceitou.” Os dois 
estão namorando há um ano, e já 
definiram a data do casamento: 
16 de dezembro de 2017. “Dá 
para nos planejar melhor até lá.”

Vitor, por sua vez, está com 
Ingrid Luana há três anos e se 
tornaram noivos há um ano, 
mas ainda não pensam em 
casar. “Ela vai fazer 18 anos 
agora em junho. Isso é algo 
mais para frente, tem muitas 
coisas para concretizar ainda 
prof issionalmente”, conclui  
o corintiano. 
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