
A Transportadora Mosca, mantendo 
a tradição em apoiar eventos 
culturais no estado de São 
Paulo, transportou, 
como cortesia, o 
cenário da famosa 
peça Abajur Lilás, escrita pelo dramaturgo 
Plínio Marcos, apresentada três vezes no Teatro do Centro de 
Convivência Cultural de Campinas em maio. O caminhão da empresa fez o itinerário 
São Paulo/Campinas para trazer o cenário e depois retornou à São Paulo para a peça 
seguir sua temporada.        
A peça foi dirigida por Sérgio Ferrara e tem, no elenco, Estér Goes, Francarlos Reis, 
Magali Biff, Lavínia Pannunzio e Elder Fraga. 
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A empresa renovou a comunicação via 
rádio ao adquirir o sistema Nextel. 
Essa tecnologia se tornou uma aliada 
do setor de logística da empresa. Além 
de diminuir gastos com ligações 
telefônicas entre as sedes, a empresa 
conseguiu uma otimização na frota.
Segundo o responsável pelo setor de 
tráfego da empresa, Emerson Oliveira, 
a tecnologia Nextel facilita o processo 
de comunicação entre o motorista e as 
sedes.  
"Se o veículo está aguardando 
para descarregar uma 
entrega, nós podemos 
remanejar o veículo 
para outro serviço", 
comenta Emerson.
Funcionários de 
todos os setores da 
empresa puderam 
observar como 
utilizar todos os 
recursos 
disponibilizados nos 
aparelhos  através 
de um treinamento 
ministrados por 
especialistas da 
empresa de onde os 
aparelhos foram 
adquiridos. 
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O novo site da Transportadora Mosca 
(www.mosca.com.br) já está no ar. Além 
das mudanças no design, foram incluídos 
links com informações sobre distâncias 
entre cidades, praças de pedágios, 
condições das rodovias, previsões do 
tempo, guia de ruas, trânsito em São Paulo, 
rodovias web e para a  página oficial da 
Confederação Nacional do Transporte 
(CNT). 
O Internauta pode tirar suas dúvidas sobre 
a empresa através da seção "Fale 
Conosco". Para oferecer uma maior 
comodidade ao cliente, a Mosca também 
disponibiliza um link do SAC (Serviço de 
Atendimento ao Cliente).
O idealizador do novo site é André 
Zambuzi, responsável pelo departamento 
de sistemas da Mosca.  
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