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1.

PROGRAMAS SOCIAIS

1.1 Triunfo Transbrasiliana apoiou o 23º Rio Preto Country Bulls
Data da realização: 17 a 21 de julho de 2019.
Iniciativa: Rio Preto Country Bulls
Local: São José do Rio Preto.
Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento econômico dos municípios lindeiros ao trecho
sob concessão.
Público-alvo: Comunidade de São José do Rio Preto e microrregião.
Público beneficiado: Comunidade de São José do Rio Preto e microrregião.

A Triunfo Transbrasiliana acredita no potencial dos municípios onde está inserida e apoiou
mais uma edição do Rio Preto Country Bulls. Considerado um dos maiores rodeios do país,
a 23ª edição do evento, que aconteceu de 17 a 21 de julho, reuniu grandes nomes da música
sertaneja, gerou empregos e renda para centenas de famílias, além de desenvolver a
economia e o turismo da região.

Figura 1: Público presente no Rio Preto Country Bulls. Fonte: Divulgação Rio Preto Country Bulls. Data: 20/07/19

1.2 Triunfo Transbrasiliana apoiou a 44ª Festa do Peão de Promissão
Data da realização: 01 a 04 de agosto de 2019.
Iniciativa: Clube de Rodeio de Promissão
Local: Promissão.
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Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento econômico dos municípios lindeiros ao trecho
sob concessão.
Público-alvo: Comunidade de Promissão e microrregião.
Público beneficiado: Comunidade de Promissão e microrregião.
A Triunfo Transbrasiliana acredita no potencial da região onde atua e apoiou a 44ª edição da
Festa do Peão de Promissão. O evento, que aconteceu de 01 a 04 de agosto, movimentou a
economia e o turismo local, além de gerar emprego e renda para centenas de famílias.

Figura 2: Arena de rodeio completamente lotada durante a 23ª Festa do Peão de Promissão. Fonte: Divulgação Festa do
Peão de Promissão. Data: 09/08/19

1.3 Triunfo Transbrasiliana apoiou 43ª Expolins
Data da realização: 07 a 11 de agosto de 2019.
Iniciativa: Sindicato Rural de Lins
Local: Lins.
Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento econômico dos municípios lindeiros ao trecho
sob concessão.
Público-alvo: Comunidade de Lins e microrregião.
Público beneficiado: Comunidade de Lins e microrregião.
A Triunfo Transbrasiliana apoia eventos que movimentam a economia e geram empregos
para centenas de famílias na região onde está inserida. A Concessionária marcou presença na
43ª edição da Expolins, que foi de 07 a 11 com diversas atrações.
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Figura 3: Público presente em um dos dias da Expolins. Fonte: Divulgação Expolins. Data: 09/08/2019.

1.4 Triunfo Transbrasiliana realizou Circuito de Cinema Na Mão Certa
Data da realização: Agosto a outubro de 2019.
Iniciativa: Childhood Brasil.
Local: Lins.
Objetivo: Chamar a atenção da sociedade sobre o enfrentamento à exploração sexual de
crianças e adolescentes.
Público-alvo: Autoridades municipais, professores, profissionais da área de transporte, alunos
universitários, de nível médio e técnico.
Público beneficiado: Sociedade em geral.

A Triunfo Transbrasiliana é engajada no enfrentamento ao abuso e a exploração sexual de
crianças e adolescentes. Signatária do Pacto Empresarial contra a Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes nas Rodovias Brasileiras, desde 2015, por meio do programa Na
Mão Certa, da Childhood Brasil, a Concessionária desenvolve ações que ampliam a causa e
chamam a atenção da sociedade em geral para enfrentar o problema. Uma dessas ações foi o
início do Circuito de Cinema Na Mão Certa com a exibição do curta-metragem “Mundo sem
Porteira”.
O Circuito de Cinema Na Mão Certa faz parte de um cronograma de sessões de exibição
junto aos municípios lindeiros até o mês de outubro. O curta-metragem, que é dirigido pela
cineasta Gisela Arantes, conta com diversos depoimentos de caminhoneiros, representantes
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de organizações de proteção à infância, educadores, especialistas, líderes em Direitos
Humanos e jovens engajados ao tema.
Após a exibição, os espectadores participavam de uma roda de conversa em que refletem
sobre o que assistiram e como agir para proteger crianças e adolescentes da violência sexual.

Figura 4: Autoridades municipais durante a exibição do curta “Mundo sem porteira”. Fonte: Acervo Triunfo
Transbrasiliana. Data: 21/08/19

1.5 Pit Stop de Saúde atendeu 200 usuários da BR-153/SP
Data da realização: 19 de setembro de 2019.
Iniciativa: Triunfo Transbrasiliana, Polícia Rodoviária Federal - PRF, SEST SENAT, São
Francisco Resgate e a Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA.
Local: Vera Cruz.
Objetivo: Conscientizar motoristas sobre a importância de cuidar da saúde e oferecer
gratuitamente exames rápidos.
Público-alvo: Usuários da BR-153/SP.
Público beneficiado: Usuários da BR-153/SP.

Em comemoração à Semana Nacional de Trânsito, de 18 e 25 de setembro, a Triunfo
Transbrasiliana, Polícia Rodoviária Federal - PRF, SEST SENAT, São Francisco Resgate e
a Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA, realizaram mais uma edição do Pit Stop de
Saúde, na Praça de Pedágio de Vera Cruz, no km 268,1, da BR-153/SP. O evento, que faz
parte do cronograma anual de diversas ações e campanhas de segurança viária da
Concessionária, atendeu 200 usuários durante todo o dia.
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O objetivo foi conscientizar os motoristas sobre eventuais problemas de saúde e ofereceu
gratuitamente exames rápidos, como: acuidade visual e auditiva, verificação de peso, altura,
cálculo do índice de massa corpórea, circunferência cervical e abdominal, aferição de
pressão arterial, teste de glicemia, cuidados com a higiene bucal, além de orientações sobre a
importância de ter um comportamento seguro na condução de veículos.
Finalizando o circuito de saúde, os participantes do Pit Stop de Saúde tiveram a
oportunidade de avaliar as condições da BR-153/SP e a prestação de serviços da
Concessionária por meio da pesquisa de satisfação realizada pela Ouvidoria Itinerante. Os
motoristas também receberam brindes institucionais, orientação e material informativo sobre
o Programa Na Mão Certa, da Childhood Brasil, apoiado pela Triunfo Transbrasiliana desde
2015, que luta contra a exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas brasileiras.

Figura 5: Usuário participando de uma das etapas do circuito. Fonte: Acervo Triunfo Transbrasiliana. Data: 19/09/19

1.6 Triunfo Transbrasiliana participa da 2ª pesagem da campanha "Eu
Ajudo na Lata"
Data da realização: 25 de setembro de 2019.
Iniciativa: Triunfo Transbrasiliana, Sabesp e Unimed Lins.
Local: Lins.
Objetivo: Promover acessibilidade e sustentabilidade juntando lacres de latinhas de
alumínio para serem revertidos na aquisição e doação de cadeiras de rodas para pessoas com
mobilidade reduzida.
Público-alvo: Parceiros da campanha e imprensa.
Público beneficiado: Sociedade em geral.
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A Triunfo Transbrasiliana participou da segunda prestação de contas e pesagem dos lacres
arrecadados pela Campanha “Eu Ajudo Na Lata" no Espaço Viver Bem da Unimed Lins.
Em seis meses de campanha, foram arrecadados 388 quilos de lacres de latinhas de alumínio
por meio das empresas apoiadoras. A primeira prestação de contas, realizada em junho deste
ano, foram arrecadados 144 quilos e na segunda prestação 244 quilos.
A meta era arrecadar 300 quilos até o final do ano para serem revertidos na aquisição e
doação de uma cadeira de rodas. A campanha da Unimed Lins tem o apoio da Triunfo
Transbrasiliana, da Sabesp Lins e dezenas de amigos “Eu Ajudo na Lata”.

Figura 6: Alunos do CENSA Lins que contribuíram com a campanha e compareceram na pesagem. Fonte: Acervo Triunfo
Transbrasiliana. Data: 25/09/19

1.7 Caminhoneiros são atendidos durante "Operação Lei do Descanso"
Data da realização: 30 de setembro de 2019.
Iniciativa: Triunfo Transbrasiliana, Polícia Rodoviária Federal - PRF, Liga do Trauma da
União das Faculdades dos Grandes Lagos (Unilago) e da Comissão de Direito do Trânsito da
22ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de São José do Rio Preto.
Local: Onda Verde.
Objetivo: Orientar caminhoneiros sobre a Lei do Descanso N° 12.619/12.
Público-alvo: Caminhoneiros que trafegavam pela BR-153/SP.
Público beneficiado: Usuários da BR-153/SP.
A Triunfo Transbrasiliana participou da “Operação Lei do Descanso”, na Praça de Pedágio
de Onda Verde, na altura do km 23,7 da BR-153/SP. Em parceria com a Polícia Rodoviária
Federal - PRF, Liga do Trauma da União das Faculdades dos Grandes Lagos (Unilago) e da
Comissão de Direito do Trânsito da 22ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) de São José do Rio Preto, o evento orientou 50 caminhoneiros sobre a Lei do
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Descanso N° 12.619/12, sobre o preenchimento correto do disco diagrama do tacógrafo,
disposições gerais da Lei do Caminhoneiro N° 13.103/2015 e ofereceu ainda serviços
gratuitos de saúde, como: aferição de pressão arterial, teste de glicemia, exame físico em
geral, além da aplicação de teste do bafômetro por agentes da PRF.
Os participantes avaliaram as condições da BR-153/SP e a prestação de serviços da
Concessionária por meio da pesquisa de satisfação realizada pela Ouvidoria Itinerante. Os
motoristas também receberam brindes institucionais, orientação e material informativo sobre
o Programa Na Mão Certa.
Atenta às dificuldades do caminhoneiro para cuidar da saúde e aos riscos de acidentes
decorrentes de problemas como o sono, má alimentação e a automedicação, a Triunfo
Transbrasiliana mantém uma agenda anual de ações preventivas e educativas, com a
realização de diversas campanhas de segurança viária.

Figura 7: Caminhoneiro fazendo um dos testes na “Operação Lei do Descanso”. Fonte: Acervo Triunfo Transbrasiliana.
Data: 30/09/19

1.8 Triunfo Transbrasiliana entre as empresas mais sustentáveis do Brasil
Data da realização: Novembro de 2019.
Iniciativa: Guia Exame de Sustentabilidade.
Local: São Paulo.
Objetivo: Reconhecer as empresas e iniciativas brasileiras que são referência em
sustentabilidade.
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Público-alvo: Empresas públicas e privadas
Público beneficiado: Sociedade brasileira
A Triunfo Transbrasiliana foi reconhecida como uma das empresas destaque, no setor de
Infraestrutura, pelo Guia Exame de Sustentabilidade 2019. Considerado o maior
levantamento de sustentabilidade corporativa do país, a publicação reconhece as empresas e
iniciativas de referência no ano, em diferentes áreas.
A Concessionária se destacou no Guia com os projetos “Agentes de Proteção”, que treina
seus profissionais para o enfrentamento do abuso e exploração sexual de crianças e
adolescentes nas rodovias, e o “Nascentes de Vida”, que promove educação ambiental, com
foco na proteção das nascentes, junto às crianças da rede municipal de ensino de Lins (SP).

Figura 8: Capa do Guia Exame de Sustentabilidade. Fonte: Exame. Data: 11/11/19

1.9 Triunfo Transbrasiliana vence Prêmio Destaque Circuito de Cinema
Na Mão Certa 2019
Data da realização: 18 de novembro de 2019.
Iniciativa: Childhood Brasil.
Local: São Paulo.
Objetivo: Premiar a empresa destaque no Circuito de Cinema Na Mão Certa, contra o abuso
e a exploração sexual de crianças e adolescentes.
Público-alvo: Empresas signatárias do Programa Na Mão Certa, da Childhood do Brasil
Público beneficiado: Comunidades pertencentes aos municípios lindeiros da BR-153/SP.
A Triunfo Transbrasiliana venceu o Prêmio Destaque Circuito de Cinema Na Mão Certa
2019, na categoria Serviços. Os vencedores do prêmio foram anunciados durante o 13°
Encontro Anual Na Mão Certa, da Childhood Brasil.
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A Triunfo Transbrasiliana foi uma das três finalistas na sua categoria. O objetivo do Circuito
de Cinema Na Mão Certa foi chamar a atenção da sociedade sobre o enfrentamento à
exploração sexual de crianças e adolescentes. Durante dois meses, a Concessionária realizou
11 sessões com a participação de mais de 500 pessoas.
Em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes (CMDCA)
de Lins (SP), após as sessões de cinema os espectadores participaram de um debate em que
refletiram sobre o que assistiram e como agir para proteger crianças e adolescentes da
violência sexual. O filme conta com diversos depoimentos de caminhoneiros, representantes
de organizações de proteção à infância, educadores, especialistas, líderes em Direitos
Humanos e jovens engajados no enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e
adolescentes nas estradas brasileiras.

Figura 9: Marcos Pereira, Diretor-Presidente da Triunfo Transbrasiliana durante o evento. Fonte: Childhood Brasil. Data:
18/11/19

1.10 Campanha “Eu ajudo na Lata” arrecadou mais de 420 quilos de
lacres
Data da realização: 10 de dezembro de 2019.
Iniciativa: Triunfo Transbrasiliana, Sabesp, Unimed Lins.
Local: Auditório da Unimed Lins.
Objetivo: Promover acessibilidade e sustentabilidade juntando lacres de latinhas de
alumínio para serem revertidos na aquisição e doação de cadeiras de rodas para pessoas com
mobilidade reduzida.
Público-alvo: Parceiros da campanha “Eu ajudo na Lata” e imprensa.
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Público beneficiado: Sociedade em geral.
A Triunfo Transbrasiliana participou, no dia 10, da apresentação dos resultados obtidos em
2019 pela campanha “Eu Ajudo Na Lata”, da Unimed Lins. O evento apresentou as três
cadeiras de rodas e uma de banho obtidas com os 421,5 quilos de lacres de alumínio
arrecadados durante a campanha. A Associação da Mulher Unimed de Lins (Amul) também
colaborou com uma doação, chegando ao número de cinco cadeiras.
No início deste ano, a campanha que promove acessibilidade e sustentabilidade incentivando
o destino correto de resíduos, contou com dois reforços na arrecadação de lacres: a
Concessionária e a Sabesp de Lins. Além disso, a iniciativa também conta com a ajuda de
dezenas de amigos “Eu Ajudo Na Lata”. São escolas, empresas, instituições e cidadãos
comuns que, desde o início da campanha, colaboraram juntando lacres.

Figura 10: Parceiros da campanha mostrando as cadeiras de roda. Fonte: Acervo Triunfo Transbrasiliana. Data: 10/12/19

1.11 "Natal Solidário" marca final de ano em Jaci e Guaimbê
Data da realização: 16 e 17 de dezembro de 2019.
Iniciativa: Triunfo Transbrasiliana.
Local: Jaci e Guaimbê.
Objetivo: Praticar a solidariedade entre os profissionais e promover um Natal mais digno
para famílias e crianças em situação de vulnerabilidade social.
Público-alvo: Famílias e crianças em situação de vulnerabilidade social de municípios
lindeiros ao trecho sob concessão
12

Público beneficiado: Famílias cadastradas no Fundo Social de Solidariedade de Jaci e
crianças do Centro Municipal de Educação Infantil Anizia Rosa da Silva, em Guaimbê.
A Triunfo Transbrasiliana mobilizou seus profissionais para fazer a diferença no “Natal
Solidário”. O objetivo da ação, que acontece anualmente, foi ajudar o próximo com doações
de alimentos e de brinquedos para entidades beneficentes que cuidam de crianças e famílias
em situação de vulnerabilidade social.
O “Natal Solidário” contou com duas etapas, sendo a primeira realizada na segunda-feira
(16) com a doação de quase 1,8 toneladas de alimentos não perecíveis para mais de 100
famílias atendidas pela Fundo Social de Solidariedade de Jaci. Os alimentos foram
arrecadados pelos próprios profissionais da empresa por meio da campanha “Um Freio na
Fome”.
A segunda etapa, realizada na terça-feira (17), incluiu a entrega de brinquedos para 130
crianças do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Anizia Rosa da Silva, em
Guaimbê. Os municípios lindeiros foram selecionados com base no Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH).

Figura 11: Profissionais da Triunfo Transbrasiliana que acompanharam a entrega. Fonte: Acervo Triunfo Transbrasiliana.
Data: 16/12/19
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Figura 12: Entrega de brinquedos para crianças de Guaimbê. Fonte: Acervo Triunfo Transbrasiliana. Data: 17/12/19
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2. PROGRAMAS EDUCACIONAIS
2.1 Triunfo Transbrasiliana reforçou campanha que incentiva o uso de
cadeirinhas
Data da realização: Julho de 2019.
Iniciativa: Triunfo Transbrasiliana.
Local: Cartazes fixados nas cabines das quatro praças de pedágio (Onda Verde, José
Bonifácio, Lins e Vera Cruz), no site institucional (www.triunfotransbrasiliana.com.br), no
Twitter (@br153sp), no perfil no Instagram (@triunfotransbrasiliana), no LinkedIn e
também em mensagens nos Painéis de Mensagens Variáveis (PMV’s) ao longo do trecho.
Objetivo: Conscientizar os usuários da BR-153/SP sobre o uso correto dos equipamentos no
transporte de crianças.
Público alvo: Usuários da BR-153/SP.
Público beneficiado: Usuários da BR-153/SP.
Com objetivo de chamar a atenção dos pais sobre a importância do uso de cadeirinhas de
segurança, a Triunfo Transbrasiliana, reforçou no mês de julho a campanha “Que
BrinCadeira é Essa?”. Aproveitando o período de férias escolares, a campanha do Instituto
Triunfo instrui usuários e a sociedade em geral sobre o uso correto de bebês-conforto,
cadeirinhas e assentos elevados para o transporte de crianças de até 10 anos.
A campanha "Que BrinCadeira é Essa?" conta com o site exclusivo
www.institutotriunfo.com/quebrincadeiraeessa, que disponibiliza conteúdos informativos de
como saber escolher e instalar o equipamento certo de acordo com peso e altura da criança,
de quando deve ser trocado o equipamento, dicas de como ajustar o bebê-conforto,
cadeirinha, assento elevado e cinto de segurança, além de responder perguntas frequentes
sobre o assunto.

Figura 13: Peça de divulgação da campanha “Q BrinCadeira é essa?”. Fonte: Acervo Triunfo Transbrasiliana. Data: 07/19
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2.2 Programa “Multiplicadores em Educação Ambiental” em São Pedro
do Turvo
Data da realização: 29 e 30 de julho de 2019.
Iniciativa: Triunfo Transbrasiliana.
Local: São Pedro do Turvo.
Objetivo: Tornar professores em agentes multiplicadores quanto à preservação do meio
ambiente em suas comunidades
Público alvo: Professores da rede pública de ensino dos municípios lindeiros ao trecho sob
concessão
Público beneficiado: Professores e alunos da rede pública de ensino do município de São
Pedro do Turvo

Promover a educação ambiental como ferramenta de sensibilização dentro das escolas,
formando educadores como multiplicadores das questões socioambientais, capazes de
disseminar informações e ações ambientais adequadas à realidade local. Esse é o objetivo do
Programa “Multiplicadores em Educação Ambiental” da Triunfo Transbrasiliana, que, desta
vez, aconteceu no município de São Pedro do Turvo, com aproximadamente 30 professores.
Composto por quatro módulos de etapas teóricas e práticas, o curso busca capacitar
educadores da rede pública de ensino através de um processo participativo e com um conteúdo
didático adaptado e relevante à realidade local. Após a conclusão do curso, os professores
atuam como disseminadores da educação ambiental dentro das salas de aula.
A iniciativa, que acontece em parceria com as secretarias de Meio Ambiente e Educação do
município, foi na Escola Municipal José Teodoro de Souza.

Figura 14: Capacitação com os professores de São Pedro do Turvo. Fonte: Acervo Triunfo Transbrasiliana. Data:
30/07/2019
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2.3 Triunfo Transbrasiliana divulga campanha “Como seria o trânsito dos
seus sonhos?”
Data da realização: 29 de março de 2019.
Iniciativa: Triunfo Transbrasiliana.
Local: Cartazes fixados nas cabines das quatro praças de pedágio (Onda Verde, José
Bonifácio, Lins e Vera Cruz), no site institucional (www.triunfotransbrasiliana.com.br), no
Twitter (@br153sp), no perfil no Instagram (@triunfotransbrasiliana), no LinkedIn e
também em mensagens nos Painéis de Mensagens Variáveis (PMV’s) ao longo do trecho.
Objetivo: Educar e conscientizar os usuários da BR-153/SP e a sociedade em geral sobre o
papel de cada cidadão na redução de acidentes.
Público alvo: Usuários da BR-153/SP.
Público beneficiado: Usuários da BR-153/SP.

Com o objetivo de educar e conscientizar os seus usuários e a sociedade em geral sobre o
papel de cada cidadão na redução de acidentes, a Triunfo Transbrasiliana divulgou no mês de
setembro a campanha "Como seria o trânsito dos seus sonhos?”, do Observatório Nacional de
Segurança Viária (ONSV). A iniciativa faz parte de uma série de ações que ocorreram,
principalmente, durante a Semana Nacional de Trânsito, que acontece de 18 a 25 de setembro
anualmente. A campanha mostra como seria o trânsito ideal no imaginário infantil e promove
a reflexão sobre comportamentos seguros que levariam a um trânsito sem violência e sem
acidentes.

Figura 15: Peça de divulgação da campanha “Como seria o trânsito dos seus sonhos?”. Fonte: Observatório Nacional de
Segurança Viária. Data: 09/19
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2.4 Estudantes de Guaiçara participaram do projeto “Nascentes de Vida”
Data da realização: Setembro de 2019.
Iniciativa: Triunfo Transbrasiliana e AES Tietê.
Local: Horto Municipal de Lins.
Objetivo: Conscientizar de forma interativa e pedagógica, alunos da rede municipal de
ensino dos municípios lindeiros ao trecho sob concessão, sobre a importância de preservar
recursos hídricos.
Público alvo: Alunos da rede municipal de ensino dos municípios lindeiros ao trecho sob
concessão
Público beneficiado: Alunos da rede pública de ensino de Guaiçara.

A Triunfo Transbrasiliana é comprometida em conduzir de forma responsável as interações
com o meio ambiente e com a sociedade. Além de se empenhar em atender à legislação
ambiental vigente, a Concessionária, busca soluções que permitam reduzir os impactos de
suas atividades. Uma dessas iniciativas é o projeto de educação ambiental “Nascentes de
Vida”.
O projeto, que teve início em 2018, tem o objetivo de conscientizar de forma interativa e
pedagógica alunos da rede municipal de ensino sobre a importância de preservar recursos
hídricos. Em parceria com a Prefeitura Municipal de Lins, por meio das Secretarias
Municipais de Educação e de Agricultura, Meio Ambiente e Sustentabilidade, e também
com a empresa AES Tietê, o projeto já atendeu mais de 1 mil alunos da rede pública.
Dessa vez, na semana em comemoração ao Dia da Árvore (21/09/19), aproximadamente 80
estudantes do município de Guaiçara participaram do “Nascentes de Vida”. Os alunos
fizeram uma trilha ecológica no Horto Municipal de Lins para conhecer de perto uma
nascente, entender a importância dela no ecossistema, saber mais sobre o ciclo da água e,
para finalizar, participaram de uma oficina para confecção de miniterrários, que reproduzem
os ecossistemas terrestres em pequena escala.
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Figura 16: Miniterrários feitos durante a oficina. Fonte: Acervo Triunfo Transbrasiliana. Data: 09/19

2.5 Triunfo Transbrasiliana apoiou movimento Outubro Rosa
Data da realização: Outubro de 2019.
Iniciativa: Triunfo Transbrasiliana.
Local: Cartazes fixados nas cabines das quatro praças de pedágio (Onda Verde, José
Bonifácio, Lins e Vera Cruz), no site institucional (www.triunfotransbrasiliana.com.br), no
Twitter (@br153sp), no perfil no Instagram (@triunfotransbrasiliana), no LinkedIn e
também em mensagens nos Painéis de Mensagens Variáveis (PMV’s) ao longo do trecho.
Objetivo: Conscientizar mulheres sobre a importância de realizar exames preventivos para
diagnosticar precocemente o câncer de mama.
Público alvo: Mulheres usuárias da BR-153/SP.
Público beneficiado: Mulheres usuárias da BR-153/SP.

Com o objetivo de conscientizar mulheres sobre a importância de realizar exames
preventivos para diagnosticar precocemente o câncer de mama e, assim, aumentar a
probabilidade de reverter o avanço da doença durante o tratamento, a Triunfo
Transbrasiliana, lançou a campanha “Em outubro, somos todos rosa” em apoio ao
movimento mundial Outubro Rosa.
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Figura 17: Peça de divulgação do “Outubro Rosa”. Fonte: Acervo Triunfo Transbrasiliana. Data: 10/19

2.6 Professores de Mirassol concluem 3º módulo do Programa
"Multiplicadores em Educação Ambiental"
Data da realização: 27 e 28 de setembro de 2019.
Iniciativa: Triunfo Transbrasiliana.
Local: Mirassol.
Objetivo: Tornar professores em agentes multiplicadores quanto à preservação do meio
ambiente em suas comunidades.
Público alvo: Professores da rede pública de ensino dos municípios lindeiros ao trecho sob
concessão.
Público beneficiado: Professores e alunos da rede pública de ensino do município de
Mirassol.

Em parceria com os Departamentos de Ensino e de Meio Ambiente do município de
Mirassol, 42 professores da rede municipal de ensino concluíram, nos dias 27 e 28 de
setembro, o 3° módulo “Rodovia x Homem x Meio Ambiente" do programa de educação
ambiental. Neste módulo, os professores tiveram a oportunidade de conhecer uma Área de
Preservação Permanente (APP) monitorada pela Concessionária, visitaram uma passagem de
fauna e participaram de uma palestra sobre os programas desenvolvidos pela empresa, ao
longo da BR-153/SP, voltados à preservação ambiental.
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Figura 18: Professores durante uma das etapas da capacitação. Fonte: Acervo Triunfo Transbrasiliana. Data: 27/09/19

2.7 Triunfo Transbrasiliana apoia movimento Novembro Azul
Data da realização: Novembro de 2019.
Iniciativa: Triunfo Transbrasiliana.
Local: Cartazes fixados nas cabines das quatro praças de pedágio (Onda Verde, José
Bonifácio, Lins e Vera Cruz), no site institucional (www.triunfotransbrasiliana.com.br), no
Twitter (@br153sp), no perfil no Instagram (@triunfotransbrasiliana), no LinkedIn e
também em mensagens nos Painéis de Mensagens Variáveis (PMV’s) ao longo do trecho.
Objetivo: Conscientizar homens sobre a importância de realizar exames preventivos para
diagnosticar precocemente o câncer de próstata.
Público alvo: Homens usuários da BR-153/SP.
Público beneficiado: Homens usuários da BR-153/SP.

Com o objetivo de conscientizar os homens sobre a importância de realizar exames
preventivos para diagnosticar o câncer de próstata, a Triunfo Transbrasiliana, lançou a
campanha “Sem Medo, Sem Preconceito” em apoio ao movimento mundial Novembro
Azul.

21

Figura 19: Peça de divulgação da campanha “Novembro Azul”. Fonte: Acervo Triunfo Transbrasiliana. Data: 11/19

2.8 Triunfo Transbrasiliana reforça campanha "Que BrinCadeira é
Essa?"
Data da realização: Dezembro de 2019.
Iniciativa: Triunfo Transbrasiliana.
Local: Cartazes fixados nas cabines das quatro praças de pedágio (Onda Verde, José
Bonifácio, Lins e Vera Cruz), no site institucional (www.triunfotransbrasiliana.com.br), no
Twitter (@br153sp), no perfil no Instagram (@triunfotransbrasiliana), no LinkedIn e
também em mensagens nos Painéis de Mensagens Variáveis (PMV’s) ao longo do trecho.
Objetivo: Conscientizar os usuários da BR-153/SP sobre o uso correto dos equipamentos no
transporte de crianças.
Público alvo: Usuários da BR-153/SP.
Público beneficiado: Usuários da BR-153/SP.

Com objetivo de chamar a atenção dos pais sobre a importância do uso de cadeirinhas de
segurança e, aproveitando, o período de férias escolares, a Triunfo Transbrasiliana, reforça
no início do mês de dezembro até final de janeiro a campanha “Que BrinCadeira é Essa?”. A
campanha do Instituto Triunfo instrui usuários e a sociedade em geral sobre o uso correto de
bebês-conforto, cadeirinhas e assentos elevados para o transporte de crianças de até 10 anos.
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Figura 20: Peça de divulgação da campanha “Q BrinCadeira é essa?”. Fonte: Acervo Triunfo Transbrasiliana. Data: 12/19

2.9 Triunfo Transbrasiliana e PRF realizam blitz educativa contra o uso
de drogas
Data da realização: 12 de dezembro de 2019.
Iniciativa: Triunfo Transbrasiliana e Polícia Rodoviária Federal - PRF.
Local: Onda Verde.
Objetivo: Conscientizar os usuários da BR-153/SP sobre as consequências do uso de drogas
combinados com a direção.
Público alvo: Caminhoneiros usuários da BR-153/SP.
Público beneficiado: Usuários da BR-153/SP.

A Triunfo Transbrasiliana e a Polícia Rodoviária Federal - PRF, realizaram na Praça de
Pedágio de Onda Verde, na altura do km 35,8 da BR-153/SP, a “Operação Sobriedade”. A
ação, de caráter experimental e educativo, abordou cerca de 50 caminhoneiros que foram
convidados a realizar testes rápidos para detectar substâncias psicoativas no organismo. O
objetivo foi educar motoristas sobre os riscos do uso de drogas ao dirigir e prevenir
acidentes que possam ser causados por uso de substâncias ilícitas.
Chamado de “drogômetro”, o aparelho lembra um bafômetro e recolhe uma amostra de
saliva do motorista. A análise feita pelo aparelho pode detectar até quatro grupos de
substâncias, como: cocaína e derivados, anfetaminas, metanfetamina e opioides. O resultado
sai em aproximadamente 10 minutos e tem 99,9% de assertividade.
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Figura 21: Motorista realizando o teste com o drogômetro. Fonte: Acervo Triunfo Transbrasiliana. Data: 12/12/19
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