
Aqui você encontrará um ambiente exclusivo, preparado com todas as normas de segurança, instrutores 
experts no assunto e com uma didática objetiva para seu melhor aproveitamento do treinamento.

O seu almoço fica por nossa conta e tem até um cafezinho corajoso durante o treinamento.

Embora tranquilo, lembramos que é um ambiente de trabalho e o respeito e a consideração são as 
palavras chave. Qualquer situação considerada antiprofissional será reportada imediatamente a seu 
superior e ou empresa.

No decorrer do treinamento fica  expressamente proibido tirar fotografias ou fazer filmagens do 
ambiente interno da fábrica, bem como é vetado a circulação pelas áreas internas sem a devida 
autorização e acompanhamento de um funcionário. 

Durante o intervalo de almoço você esta liberado para descançar e aproveitar nossas as áreas comuns e 
bosques (eco truck). Fique a vontade para registrar e levar uma recordação da sua estada conosco, faça 
fotos e filmagens destas áreas.

Faça seu check-In quando chegar ou durante o intervalo de almoço e nos ajude a divulgar o Centro de 
Treinamento e nossa fabrica. 

PARA A SUA SEGURANÇA:

• É proibido o uso de chinelos, sandálias, bermudas ou quaisquer outras vestimentas inadequadas, afinal
estamos num ambiente de fabrica.

• Pedimos a colaboração de todos que compareçam munidos com seus EPIs (calçados de segurança,
óculos, luvas, etc) proporcionando assim um bom treinamento sem imprevistos.

SUGERIMOS ALGUNS HOTÉIS PRÓXIMOS PARA SUA COMODIDADE:

SEJA BEM-VINDO AO NOSSO CDP

Esperamos por você aqui na Truck Center:
Rua Luiz Franceschi, 1345 - Thomaz Coelho - Araucária - PR

SOKULSKI PARK HOTEL

HOTEL COLÔNIA

SOKULSKI FLAT HOTEL

PINNÁ HOTEL BUSSINESS

HOTEL RIHAD

HOTEL SARA

Gratuito

HOTEL

Cobrado

Cobrado

Não possui

Não possui

Não possui

TRANSLADO TELEFONE E-MAIL

(41) 3552-3111

(41) 3642-2200

(41) 303-6601

(41) 3406-4190

(41) 3614-2200

(41) 3642-1944

sokulski@sokulskiparkhotel.com.br

gerencia@hotelcolonia.com.br

sokulski@sokulskiflathotel.com.br

reservas@pinnahotel.com.br

rihad@rihadpalacehotel.com.br

hotelsaara@hotelsaara.com.br

SITE

sokulskiparkhotel.com.br

hotelcolonia.com.br

sokulskiflathotel.com.br

pinnahotel.com.br

rihadpalacehotel.com.br

hotelsaara.com.br

ESTAMOS LOCALIZADOS COM FÁCIL ACESSO NA ÁREA INDUSTRIAL DA CIDADE

sokulskiparkhotel.com.br
hotelcolonia.com.br
sokulskiflathotel.com.br
pinnahotel.com.br
rihadpalacehotel.com.br
hotelsaara.com.br
https://www.google.com/maps/place/Truck+Center+Automotive+Equipment+Ltd./@-25.5510433,-49.3662837,14z/data=!4m8!1m2!2m1!1struck+center!3m4!1s0x0:0x5469619b568fcad6!8m2!3d-25.5454278!4d-49.3633479
https://truckcenter.com.br/

