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Com o objetivo de ajudar as 
pessoas afetadas por desastres 
naturais, a Agência Adventista 
de Desenvolvimento e Recursos 
Assistenciais (ADRA Brasil) inves-
tiu em uma unidade móvel para 
atuar junto às comunidades afeta-
das durante os primeiros dias após 
o desastre. A carreta está alocada 
em Engenho Coelho, no interior de 
São Paulo, porém está disponível 
para cobrir emergências em todo 
o território nacional.

“Para nós é uma honra cola-
borar com um projeto que fará a 
diferença na vida de milhares de 
pessoas”, destaca Alcides Braga, 
sócio-diretor da Truckvan.

A agência humanitária móvel 
tem, aproximadamente, 45 m² de 
área útil e está dividida em três com-
partimentos: o primeiro é usado para 
o preparo de alimentação quente, o 
segundo para a lavagem e secagem 
de roupas e o terceiro para a reali-
zação de apoio psicológico.

No espaço destinado ao pre-
paro da alimentação, a carreta tem 
a capacidade de providenciar 15 mil 
refeições rápidas por dia. A comida 

será doada no período da manhã, 
almoço e jantar.

Pensando em minimizar proble-
mas de saúde e gerar mais conforto 
e dignidade às pessoas afetadas, foi 
elaborado o espaço onde será reali-
zada a lavagem e secagem de rou-
pas - nesse quesito, a unidade móvel 
possui capacidade para atender 64 
famílias por dia. Em casos de inun-
dações ou temporais, é comum as 
famílias terem suas roupas e cober-
tores molhados, tendo dificuldade 
de secar devido à continuidade da 
chuva, ou muitas vezes tendo apenas 
água suja para a lavagem.

Outra área muito afetada é a 
saúde emocional, devido à perda 
de algum familiar, de bens ou até 
mesmo pelo momento de pavor 
vivenciado. São pessoas que estão 
desesperadas, precisando de um 
consolo, uma palavra amiga que as 
incentive a se reerguerem e reco-
meçarem suas vidas. Profissionais 
orientados e com experiência em 
aconselhamento fazem parte da 
equipe de voluntários que atende a 
população. Em média, podem ser 
atendidas 10 famílias por dia.

Maiores & Melhores 
do Transporte 2015

A agência humanitária móvel possui três compartimentos: 
o primeiro é usado para o preparo de alimentação quente, 
o segundo para a lavagem e secagem de roupas e o terceiro 
para a realização de apoio psicológico.

SOLIDARIEDADE 
SOBRE RODAS
Unidade móvel leva auxílio para pessoas 
afetadas por desastres naturais
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TRANSPORTE DE VALORES
Truckvan inova e produz seu primeiro carro-forte

Especializada na fabricação 
de implementos rodoviários e 
unidades móveis para diversas 
áreas, a Truckvan resolveu 
ampliar seu portfólio em 2016 
e está investindo cada vez 
mais em novas opções para o 
mercado. A empresa acabou de 
produzir seu primeiro carro-
forte para transporte de valores 
e produtos de cargas preciosas.

“Desenvolvemos um modelo 
mais leve e compacto do que 
os existentes no mercado, 
porém com o mesmo nível de 
blindagem, pois utilizamos aços 
nobres com maior resistência 
balística”, destaca o gerente 

comercial da Truckvan, Luiz 
Carlos Cunha Junior.

S eg undo o  execut ivo , 
o  de s i g n  da  c a r r o c e r i a 
proporciona maior ângulo de 
visão ao motorista e tripulantes 
e todo o revestimento externo 
é preso por fixadores em aço 
especial, o que possibilita 
uma manutenção mais rápida 
e barata. Além disso, a caixa de 
carga pode ser fabricada com 
portas traseiras e comporta 
até dois paletes PBR (Padrão 
Brasil) para o transporte de 
mercadorias variadas.

“Também pretendemos 
exportar o nosso produto para 

países da América Latina e 
África”, conta Junior.

E nt r e  o s  m o de lo s  de 
equipamentos fabricados pela 
Truckvan para o transporte de 
cargas de alto valor agregado, 
destaque para o semirreboque 
furgão carga segura, lançado 
oficialmente durante a última 
ed ição  da  Fenat ra n ,  em 
novembro de 2015 - ele tem 
capacidade para até 30 paletes 
PBR e pode ter blindagem de 
nível II ou III-A.
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O carro-forte da Truckvan é um modelo mais leve e compacto do que os existentes no mercado, porém com o mesmo nível de blindagem.

TRUCKVAN

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

Unidade Cumbica: Rua Santana de Ipanema, 1471 - Jd. Cumbica - Guarulhos - SP - CEP: 07220-010 - Telefone (11) 2086-5555

Unidade Fernão Dias: Rua São Gabriel, 126 - Jd. São Luís - São Paulo - SP - CEP: 02282-000 - Telefone: (11) 2451-1792

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

EDITORIAL

Alcides Braga 
e Flavio Santilli 
Sócios-diretores
da Truckvan

D e v i d o  a  a l g u m a s 
mudanças que tivemos que 
fazer na nossa estrutura, 
excepcionalmente esta 
edição do Jornal Truckvan 
é  b i mensa l  (agosto/
setembro). Diante disso, 
tivemos que priorizar 
alguns conteúdos e não 
conseguimos destacar 
tudo que fizemos em dois 
meses em apenas 4 páginas. 
Mas ao mesmo tempo essa 
nossa readaptação serviu 
para percebermos o quanto 
a nossa empresa sempre 
está em movimento e 
como somos ilimitados e 
criamos oportunidades em 
várias frentes. Para vocês 
terem uma ideia, estamos 
ampliando nosso portfólio 
de eventos para locação 
e agora temos mini food 
trailer, carreta-palco e 
em breve lançaremos um 
novo JetBus totalmente 
customizado por nós e 
muito mais tecnológico. 
Enquanto isso, a nossa 
equipe de implementos 
rodoviários continua a todo 
vapor e acaba de fabricar 
o primeiro semirreboque 
furgão 100% Truckvan, 
ou seja, com base rodante 
produzida com a nossa 
qualidade. Preparem-se, 
pois estes últimos meses 
do ano nos renderão ótimos 
frutos e, claro, momentos 
de  muita  d iversão  e 
confraternização.
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CARRETA DA JUSTIÇA TJMS 
Com o objet ivo de levar 
atendimento judiciário para 
comunidades distantes, o 
Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso do Sul (TJMS) inaugura 
a Carreta da Justiça no dia 24 
de agosto. Produzida pela 
Truckvan, a unidade móvel faz 
parte do programa “Judiciário 
em Movimento” e possui 

estrutura semelhante a um 
pequeno fórum, com gabinete 
para o juiz, sala da Defensoria 
Pública e Ministério Público, 
recepção, espaço para advogado, 
além de copa e banheiros, e 
permanecerá em cada cidade 
con forme a  dema nda do 
município e roteiro previamente 
definido.

A Carreta da Justiça vai atender todos os 
municípios de Mato Grosso do Sul

O programa foi exibido em 25 de julho

ALCIDES BRAGA NO HOJE EM DIA
A história empreendedora 
de sucesso de Alcides Braga 
foi contada em detalhes no 
programa Hoje em Dia, da 
Rede Record. Na ocasião, o 
apresentador César Filho passou 
por lugares marcantes da vida 

do sócio-diretor da Truckvan, 
principalmente da infância, 
como a primeira casa onde 
morou em Guarulhos, a escola 
e a padaria que frequentava e 
revendia leite para ajudar nas 
despesas da família.

CENTRO PLÁSTICA 
CAPILAR ELSEVE

Uma unidade móvel da Truckvan 
fez a cabeça das mulheres de 
várias cidades do País durante 
dois meses. Batizado de Centro 
Plástica Capilar Elseve, o 
espaço foi dedicado a avaliar 
os cabelos com profissionais 
dos laboratórios L’Oréal Paris 

e mostrar como os produtos 
da marca podem solucionar 
problemas  causados  por 
químicas e outros fatores que 
danificam os fios. A inauguração 
do caminhão itinerante contou 
com a presença da atriz Grazi 
Massafera, no Rio de Janeiro.

TRUCKVAN FOOD FESTIVAL 
TOCA RAUL 

O Truckvan Food Festival – 
TOCA RAUL aconteceu nos 
dias 20 e 21 de agosto no espaço 
gastronômico Vila Butantan, 
na zona oeste de São Paulo, 
e fez uma homenagem aos 27 
anos da morte do cantor Raul 
Seixas com direito a show 
ao vivo do cover e discípulo 

do Maluco Beleza, Amorim 
Meneezes. Além disso, os food 
trucks da Truckvan criaram 
opções no cardápio com nomes 
das músicas do baiano e deram 
descontos para quem se chamava 
Raul e Pedro (em alusão à 
música Meu Amigo Pedro).

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 – Cumbica)/ (11) 9 7458-7795 (Vivo-whatsapp).

Amorim Meneezes conviveu com Raul Seixas 
nos últimos anos de vida do Maluco Beleza

A unidade móvel fez muito sucesso entre as mulheres



4                   AGOSTO/SETEMBRO 2016

PERFIL

ANIVERSARIANTES

AGOSTO

THIAGO DE FREITAS SALLES  03/08

REGINALDO NEIVA   04/08

GILBERTO APARECIDO PAQUIEL 08/08

ARCENDINO XAVIER DE JESUS  08/08

GLEYSON FELIPE DE LIMA  10/08

PAULO JOSE DE LIMA  12/08

ANTONIO AIRES DE OLIVEIRA  13/08

ALEXANDRO DE MATOS  17/08

WILSON SILVA PEREIRA LOPES  17/08

NEYDSON FERREIRA DOS SANTOS 18/08

MARIA JOSE AVELINO DE LIRA  19/08

TENHA FÉ EM DEUS, TENHA FÉ NA VIDA

WAGNER DA SILVA MONTEIRO  19/08

MILTON CESAR PEREIRA DA SILVA 23/08

TEREZINHA DE FATIMA MARCHIOLLI 24/08

JOSÉ MODESTO   25/08

DIOGO SERGIO VIEIRA  25/08

ALCIDES GERALDES BRAGA   29/08

SETEMBRO

MARCOS DE MELLO RODRIGUES 06/09

MARCUS SIQUEIRA CAVALCANTE 07/09

RONALDO RAMOS DA SILVA   08/09

EVERTON LUIZ DA SILVA  09/09

ISABELLA TEIXEIRA LIMA  12/09

LEANDRO CELESTINO BARBOSA 13/09

DOUGLAS ALMEIDA SANTOS  13/09

IZAQUE OLINDINO DE SOUZA  13/09

FABIANO PEREIRA DOS SANTOS SILVA 14/09

JOSEILSON MIRANDA DA SILVA  14/09

ROBERTO TRINDADE SOUZA  17/09

NICE AGUIAR RAIMUNDO  23/09

JOSE LUIZ DOS SANTOS  24/09

ILDAIR NUNES COUTINHO  24/09

GUILHERME HENRIQUE SOUZA 25/09

THIAGO FRANCISCO PEREIRA  27/09

JOSIMAR PEREIRA DE LIMA SANTANA 30/09

Conheça a história de dois funcionários que nunca desistiram de seus sonhos

A s s i m  c o m o  a  c r i s e 
econômica nos faz enxergar 
oportunidades que antes não 
víamos, as situações delicadas da 
nossa vida também nos permitem 
descobrir virtudes que não 
sabíamos que tínhamos. Djair 
Nogueira dos Santos, 30 anos, 
e Fabiano Pereira dos Santos 
Silva, 29, são bons exemplos de 
pessoas que não se abalaram com 
as adversidades e cresceram nos 
momentos de aflição.

Natural de Serra Talhada 
(PE), Djair chegou em São 
Paulo há 8 anos e passou por 
maus bocados até que sua vida 
deu uma reviravolta em 2016. 
Em um intervalo de menos de 
3 horas, o pernambucano recebeu 

duas notícias que mudaram seu 
destino.

“Eu falei para minha esposa 
que não aguentava mais ficar 
desempregado e pagando 
aluguel, então nós dois oramos 
e Deus nos atendeu rapidamente. 
Primeiro, minha tia me ligou 
dizendo que eu tinha ganhado 
uma casa de herança do meu 
pai e depois o Moysés me 
ligou me chamando para fazer 
uma entrevista para vaga de 
marceneiro”.

Em relação à conquista da 
casa própria, Djair conta que 
foi pego de surpresa, pois nem 
esperava mais que o sobrado que 
era de seu pai pudesse ser seu e 
de sua irmã. 

“Como teve uma briga 
de família, eu até já tinha me 
esquecido desse terreno, mas 
veio na hora certa”.

Para completar a sequência 
de bênçãos, Djair se tornou pai 
e seu filho Davi nasceu em 27 
de agosto.

Já na vida de Fabiano, as 
mudanças não aconteceram 
tão rapidamente e o paulistano 
precisou ter muita fé e paciência. 
O paul ista ingressou na 
Truckvan há seis anos como 
ajudante geral, depois atuou como 
meio oficial até que percebeu 
uma oportunidade e agarrou 
com toda força. “Eu aproveitei 
que ainda não tinha ninguém 
trabalhando especificamente 

como polidor na Truckvan, 
pesquisei bastante na internet 
e assumi essa responsabilidade”. 
Na vida pessoal, o homem de 
29 anos, assim como Djair, 
também passou por provações  
e tribulações até que recebeu 
uma grande recompensa há 1 
ano e três meses quando nasceu 
seu filho Davi.

“Minha mulher já tinha 
tido dois abortos espontâneos 
e quando f icou grávida pela 
terceira vez, o médico informou 
que ela teve descolamento da 
placenta do útero e que era 
uma gravidez de alto risco. Nós 
clamamos muito a Deus e o Davi 
nasceu ‘marombinha’ [forte] 
com 4 quilos e 500 gramas”. 

Fabiano já está na Truckvan há 6 anos Djair ingressou na Truckvan no dia 19 de janeiro de 2016
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