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MAN agradece a todas as mulheres motoristas  

A MAN Truck & Bus está a utilizar o Dia Internacional da Mulher 

a 8 de Março como uma oportunidade para prestar homenagem 

a todas as mulheres motoristas e mulheres de outras profissões 

de logística pelo empenho no seu trabalho. 

 

Os condutores estão sempre no centro das atenções da MAN, aquando o 

desenvolvimento de novos veículos. Mas por ocasião do Dia Internacional 

da Mulher, várias ações concentram-se especificamente em condutoras 

mulheres. O exemplo de maior destaque é a renomeação de um novo TGX, 

bem como o autocarro da equipa do FC Bayern, de MAN para WOMAN. O 

TGX dourado WOMAN foi sorteado entre a Comunidade Mundial de 

Camionistas “MAN Trucker’s”, e entregue a uma motorista que agora está 

autorizada a conduzir este veículo exclusivo. 

Julia Beitler dá uma visão da excitante vida de uma motorista e apresenta o 

seu quotidiano, numa história contada no canal MAN YouTube. Outras 

ações em desenvolvimento envolvem ainda a participação em cursos de 

formação sorteados. 

"No Dia Internacional da Mulher, a MAN gostaria de agradecer e expressar 

o nosso apreço a todas as colegas do sexo feminino. O nosso objetivo é que 

a igualdade de oportunidades se torne uma prática comum. A MAN orgulha-

se de todas as suas motoristas mulheres. Apoiamo-las ativamente com esta 

ação", sublinha Göran Nyberg, membro do Conselho Executivo de Vendas 

e Marketing da MAN Truck & Bus SE. 

Mesmo 110 anos após o primeiro Dia Internacional da Mulher, as exigências 

de trabalho digno e salários justos continuam a ser relevantes. O Dia 

Internacional da Mulher 2021 recorda-nos isto - tal como a MAN Truck & 

Bus, com a ajuda destas várias ações. 
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