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A Caravana do Jornalismo foi inaugurada em 6 de setembro na Praça da Sé, no centro de São Paulo

CARAVANA DO JORNALISMO
Exposição itinerante tem o objetivo de valorizar a profissão de jornalista

e denúncias que ajudam a 
resolver  problemas ,  por 
exemplo .  “A  p opu laç ão , 
em gera l ,  não entende a 
importância do jornalismo e 
da notícia. É isso que queremos 
muda r  com a  Ca rava na , 
levando gratuitamente o 
melhor de jornalistas para 
mi lhares de brasi lei ros”, 
comenta o executivo.

Para as próximas edições, a 
exposição itinerante pretende 
chegar a novos dest inos, 
contemplando as mais diversas 
localidades do País.
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Está no DNA da Truckvan 
apoiar projetos ilimitados que 
são capazes de proporcionar 
novo s  c on he c i m ent o s  e 
ex p e r i ê n c i a s  e  m a r c a m 
posit ivamente a v ida das 
pessoas. Foi com esse propósito 
que desenvolvemos a Caravana 
do Jornalismo, uma iniciativa 
do Grupo Comunique-se, 
em parceria com DeMello 
Consultoria, para comemorar 
o aniversário de 15 anos do 
portal de comunicação.

A carreta foi inaugurada 
em 6 de setembro na Praça da 
Sé, no centro de São Paulo, e 
depois circulou por pontos da 
capital paulista e, encerrará 
sua primeira turnê no fim de 

outubro no Rio de Janeiro.
R e p ó r t e r  d o  Po r t a l 

Comunique-se e curadora 
de  conteúdo do  projeto , 
Nathália Carvalho af irma 
que a Caravana do Jornalismo 
foi pensada para valorizar o 
exercício da profissão, dando 
à sociedade a possibilidade 
de conhecer um pouco mais 
sobre a área.

“Queremos mostrar para 
o maior número possível de 
pessoas como é que funciona 
o jornalismo. Por isso, temos 
conteúdos diversos. inclusive, 
reportagens que marcaram a 
história do Brasil ao decorrer 
das últimas décadas”, explica 
Nathália.

E nt r e  o s  c o nt e ú d o s 
disponíveis nos 70 m² de 
área útil da unidade móvel 
estão itens como bancada de 
telejornal, dois exemplares de 
troféus de diferentes edições do 
Prêmio Comunique-se, capas 
históricas de jornais e revistas, 
vídeos e áudios com matérias 
importantes produzidas pela 
imprensa nacional.

Para o fundador e CEO 
do Grupo Comunique-se, 
Rodrigo Azevedo, o objetivo 
do novo projeto é mostrar 
para o público em geral a 
importância do jornalismo 
para a construção de um país, 
informando acontecimentos 
que entram para a história 
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SEMPRE EM MOVIMENTO

A TRUCKVAN FAZ ACONTECER!
Empresa promove evento e desenvolve projeto inovador

HAPPENING #2

R e u n i r  e m  u m  s ó 
evento mobilidade, música, 
gastronomia e arte no lugar 
mais democrático que existe: 
a rua. Essa foi a proposta 
do Happening #2, iniciativa 
promovida pela Truckvan 
em parceria com espaço de 
coolworking O Leitão. O 
evento aconteceu em 17 de 
setembro e encheu de cor e 
intervenções art íst icas e 
visuais a Rua Francisco Leitão, 
em Pinheiros, na zona oeste de 
São Paulo.

“O nosso objetivo foi mostrar 
como nossas soluções sobre 
rodas podem proporcionar 
ativações i l imitadas para 
agências, além de oferecer 

mais estrutura, comodidade e 
conforto para grandes eventos 
e shows”, destaca a diretora do 
Departamento de Eventos da 
Truckvan, Lia Braga.

Na oportunidade,  uma 
carreta-palco da Truckvan 
foi transformada em galeria 
de arte na sua parte interior, 
permitindo exposições de 
artistas conceituados de uma 
maneira futurista e inovadora. 
A unidade móvel também 
contou com projeções e foi 
usada para ações da marca Chili 
Beans, que expôs sua coleção de 
óculos de sol e de grau.

O Happening #2 ainda 
ofereceu para o público oficinas 
de arte de papel, show da banda 
Aliados, food truck e muito 
mais.

INSTITUTO 
DAILUS MÓVEL

Além de cr iar eventos 
próprios para proporcionar 
experiências i l imitadas, a 
Truckva n sempre  busca 
desenvolver projetos audaciosos 
que façam a nossa marca ser 
conhecida por mais pessoas em 
todo o Brasil. Essa foi a nossa 
expectativa ao desenvolvermos 
uma unidade móvel para 
empresa Dailus, referência no 
segmento de maquiagens, que 
foi inaugurada na Beauty Fair, 
feira voltada para o setor de 
beleza que aconteceu entre os 
dias 10 e 13 de setembro no 
Expo Center Norte, em São 
Paulo.
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A carreta-palco da Truckvan mostrou toda sua versatilidade no Happening Equipe da Truckvan posa para foto no totem da Display Fun

A Dailus pretende ampliar ao máximo o projeto até 2019.

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

Em breve, a Truckvan 
completará 25 anos de 
existência e quando nos 
lembramos de tudo que 
vivemos, percebemos 
o quanto evoluímos. E 
para crescermos ainda 
mais e superarmos as 
nossas expectativas e dos 
nossos clientes, estamos 
sempre buscando mais 
conhecimento. Foi com 
esse propósito que viajamos 
até a Alemanha para 
acompanhar de perto todas 
as novidades apresentadas 
na 66ª edição do Salão 
Internacional de Veículos 
Comerciais (IAA 2016), 
maior e mais importante 
evento mundial da indústria 
automotiva, que aconteceu 
entre os dias 22 e 29 de 
setembro em Hannover.
Saímos da Alemanha com 
uma enorme sensação de 
satisfação ao notarmos que 
estamos no mesmo nível 
das grandes empresas 
estrangeiras e voltamos 
para o Brasil com nossas 
mentes fervilhando de 
ideias e com a certeza de 
que temos totais condições 
de colocarmos em prática 
o que presenciamos lá por 
um simples fator: somos 
ilimitados.
O nosso maior bem foi 
adquirido no dia 20 de 
janeiro de 1992 e a duração 
dele é eterna: SONHOS e 
eles nunca ficarão parados!
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DOUTORES DA ALEGRIA 
Em setembro, a Truckvan teve 
a honra de colaborar com duas 
ações dos Doutores da Alegria 
em comemoração aos 25 anos de 
atuação da associação no Brasil. 
No dia 15/9, disponibilizamos 
nosso JetBus e JetVan para 
serem usados como camarins 

pelos cantores Preta Gil e 
Tiago Abravanel no evento 
de Gala para arrecadação de 
fundos para o instituto. Já no dia 
25/9, o nosso Camarim Móvel 
acomodou os próprios artistas 
da ONG durante o divertido 
passeio ciclístico Bobociclismo.

A Truckvan apoia a ONG Doutores da Alegria desde 2014

Truckvan tem ampliado cada vez mais sua linha de fabricação

LINHA DE SEMIRREBOQUES
A Truckvan resolveu ir na 
contramão da crise econômica 
que afeta o País e investiu em 
ampliar seu portfólio em 2016, 
com a fabricação de carro-
forte, carroceria fechada para 
o transporte de bebidas e 
carroceria destinada ao setor 
de eletricidade.
Agora a empresa acaba de lançar 

sua linha de semirreboques 
furgão alumínio.
“O semirreboque está disponível 
em diversas dimensões e possui 
todas as conf igurações de 
quantidade de eixos e tipos de 
suspensão”, explica o diretor 
comercial da Truckvan, Luiz 
Carlos Cunha Junior.

CARRETA-PALCO 100% 
AUTOMATIZADA

A Truckvan recebeu um grande 
desaf io da produtora Rosa 
dos Ventos e desenvolveu a 
primeira carreta-palco 100% 
automatizada fabricada no Brasil 
com tecnologia de elevação de 
teto, toldos e complementos de 
piso. A unidade foi inaugurada 
em 17 de setembro em Santos 

(SP) e faz parte do Projeto 
Circuito Brasil, cujo objetivo 
é levar novos talentos até o 
grande público, numa grande 
turnê que passará por diversas 
cidades brasileiras, promovendo 
além de shows, of icinas e 
intervenções artísticas.

4ª MOSTRA BID BRASIL
Com o objetivo de abrir novos 
mercados e gerar oportunidades 
de negócios internacionais, a 
Truckvan participou da 4ª 
Mostra BID Brasil, principal 
evento nacional para a indústria 
de defesa brasi lei ra ,  que 
aconteceu entre os dias 27 e 29 
de setembro, em Brasília (DF). 
Na ocasião, a empresa expôs 

seu novo carro-forte para 
transporte de agentes e tropas, 
a lém dos já consagrados 
Shelter  e  Plata forma de 
Observação Elevada (POE), e foi 
representada pelo responsável 
pelo departamento internacional 
José Augusto Marinho e por 
Roberto Rodrigues, da área 
comercial de defesa e segurança.

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).

Roberto Rodrigues ao lado do General paquistanês NisarEquipe da Truckvan na montagem da estreia da Carreta-Palco em Santos (SP)
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PERFIL

ANIVERSARIANTES

FAZE NDO A DI FE R E NÇA

GILBERTO GUIMARÃES TOLEDO   01/10

LUCAS EVANGELISTA SANTOS   02/10

NILCELIA QUEIROZ FREITAS   04/10

FLAVIANO DA SILVA    04/10

ANTONIO PEREIRA NEVES    05/10

BRUNO DOS SANTOS PEREZ   09/10

CAROLINE MONTENEGRO BUFFONE   11/10

JOHNNY ALVES DOS SANTOS   12/10

WILTON DOS SANTOS ELIODORIO   12/10

WALDEMAR PEREIRA DOS SANTOS   14/10

CARLOS ANDRÉ FAGUNDES   17/10

REGINALDO JOSE DA SILVA   21/10

SERGIO MURILLO PAULINO DA SILVA  25/10

LEANDRO RAMOS MARTINS DE SIQUEIRA  26/10

EDSON HENRIQUE LEMES RODRIGUES  29/10

RICARDO FERNANDES CONTE   30/10

Funcionár ios mostram senso colet ivo e impactam v idas
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Mais do que uma ampla 
estrutura fabril e tecnologia 
de ponta, a Truckvan tem 
o orgulho de contar com 
pessoas que fazem a diferença 
na sociedade, como os nossos 
funcionários Marcos de Mello 
Rodrigues, 51 anos, e Thiago 
de Freitas Salles, 28. 

Marcão, como é chamado 
carinhosamente pelos colegas 
de trabalho, está na Truckvan 
há 3 anos e meio e atua como 
gerente de engenharia de 
vendas e aplicações, mas nas 
suas horas vagas acumula 
diversas experiências que o 
enriquecem como ser humano. 
Uma delas é ser garçom na 
feijoada beneficente da Casa 
dos Velhinhos Ondina Lobo, 
que acontece uma vez por ano. 

O engenheiro eletricista 
colabora com a instituição há 
mais de 20 anos e ganhou um 
reforço bem importante em 
2012 para apoiar a causa: os 
filhos Marina, 19, Tiago, 17, e 
Felipe, 14. 

A f ina l  de  contas  não 
basta somente ser engajado 
socialmente, tem que inspirar 
as pessoas ao seu redor e, 
principalmente, ser exemplo 
para sua família. E isso, o 
paulistano pode ter certeza 
que é.

Tanto que sua esposa 
Luciana, que está casada com 
Marcão há 25 anos, até se 
emociona ao falar do maridão.

“Obrigada por nos mostrar 
que devemos tratar a todos com 
o mesmo respeito e atenção 
i ndep endent em ent e  da s 
circunstâncias, obrigada por 
ser a pessoa maravilhosa que 
você é! Temos muito orgulho de 
poder dizer que você é NOSSO”.

Inspirar os outros também 
está entre os principais objetivos 
da vida do produtor de eventos 
Thiago. O guarulhense não 
mede esforços para mudar 
o mundo e tem um papel 
f u nda m ent a l  em  vá r io s 
projetos sociais, como Teto e 
Hamburgada do Bem, entre 
outros, inclusive estimulando 
os amigos da Truckvan a 
participar. Tico e Marcão, 
por sinal, juntaram forças e 
construíram casas dignas para 
moradores de favelas em janeiro 
de 2015.

E esta corrente do bem tem 
um poder de transformação 
social formidável e não só 
impacta a vida de desconhecidos, 
mas principalmente das pessoas 
mais próximas, como colegas de 
trabalho, amigos e familiares, 
dando orgulho para quem mais 
ama.

“Só tenho que agradecer 
a Deus por sua vida! Te amo, 
filho! Continue neste caminho! 
Fazer o bem sem olhar a quem” 
– Wilma Salles.

Marcão e Lu estão casados há 25 anos

Thiago Salles também se destaca por sua semelhança física com ator Caio Castro

Tico, Marcão e Lia representaram a Truckvan na ação do Projeto Teto


