Doação de alimentos e brinquedos marcam a Semana Solidária
A Triunfo Transbrasiliana, mobilizou seus colaboradores para fazer a diferença na “Semana Solidária”. O objetivo da ação foi ajudar ao próximo com
a doações de alimentos e brinquedos para entidades que cuidam de crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social. Na quartafeira, dia
13, colaboradores visitaram o Berçário Creche São Francisco de Assis, em Lins, e doaram 170 brinquedos para as crianças: bonecas e carrinhos. A
instituição, fundada no dia 06 de maio de 1948, cuida de crianças até 4 anos e em período integral, das 8h às 17h.
Na quintafeira, dia 14, foi a vez de dar um Freio na Fome. A campanha, coordenada pelo Instituto Triunfo, mobilizou seus colaboradores para fazer
a doação de alimentos nãoperecíveis arrecadados durante os meses de outubro, novembro e dezembro. Mais de 15 funcionários representaram a
Concessionária e entregaram 100 cestas básicas para a Fundo Social de Solidariedade de Getulina. Ao todo, foram quase 1,5 toneladas de
alimentos doados pela Triunfo Transbrasiliana. O município lindeiro de Getulina foi escolhido com base no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).
Um Freio na Fome
A ação é realizada há 16 anos pela Concer, Concessionária da BR040 entre Juiz de Fora (MG) e Rio de Janeiro, e, pelo segundo ano consecutivo,
teve abrangência nacional com a participação de seis empresas Triunfo que atuam em sete estados: Triunfo Participações e Investimentos e Triunfo
Transbrasiliana localizadas em São Paulo; Triunfo Concepa no Rio Grande do Sul; Triunfo Econorte no Paraná; Triunfo Concebra, que passa pelo
Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais; e pela CSE Energia, no Rio de Janeiro.
A Triunfo Transbrasiliana é engajada no bemestar social das comunidades impactadas pelas suas operações. Inspirada nos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS), uma agenda mundial adotada pelas Nações Unidas, a empresa contribui para o ODS  1 acabar com a pobreza
em todas as suas formas, em todos os lugares. Segundo a ONU, uma em cada nove pessoas passa fome no mundo.
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