Triunfo Transbrasiliana reforça canal de denúncias Disque 100
A Triunfo Transbrasiliana está engajada na divulgação de mais uma campanha de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e
adolescentes nas rodovias. Para chamar a atenção sobre a importância de denunciar esta grave violação de direitos, a Concessionária reforça
neste mês de agosto, com seus usuários e públicos de relacionamento, o canal de denúncias Disque 100. O objetivo é alertar, conscientizar e
disseminar o telefone para denúncias, além de chamar a atenção da sociedade em geral sobre a importância do tema.
A divulgação será feita em todos os canais de comunicação da empresa como: cartazes fixados nas cabines das quatro Praças de Pedágio (Onda
Verde, José Bonifácio, Lins e Vera Cruz), Painéis de Mensagens Variáveis (PMV’s), site institucional, Instagram (@triunfotransbrasiliana), LinkedIn e
o perfil no Twitter (@br153sp).
Desde 2015, a Triunfo Transbrasiliana faz parte do Pacto Empresarial contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas Rodovias
Brasileiras por meio do Programa Na Mão Certa, da Childhood do Brasil. A Concessionária desenvolve ações para ampliar sua atuação na causa,
reconhecendoa como um valor para os seus negócios e envolvendo diferentes públicos no enfrentamento exploração e a violência sexual de
crianças e adolescentes. Uma destas iniciativas é a divulgação do canal de denúncias, Disque 100, impresso no verso de todos os recibos de
pagamento de pedágio.
Outra iniciativa é o projeto Agentes de Proteção. Desenvolvido pela Concessionária, em 2018, em parceria com o Instituto Triunfo, o projeto
capacitou cem por cento dos profissionais da empresa como agentes no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. O Agentes de
Proteção ficou entre os finalistas do Prêmio ODS da Rede Brasil do Pacto Global (2019) e faz parte do Banco de Boa Práticas da Rede Brasil.
Fique atento e faça sua parte denunciando casos de violação de direitos humanos, abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes:
DISQUE 100 – Não precisa se identificar e pode acompanhar a investigação. Atendimento 24 horas por dia e todos os dias da semana.
Aplicativo Proteja Brasil – Aplicativo gratuito que possibilita realizar a denúncia e procurar os órgãos de proteção mais próximos.
Conselhos Tutelares – Órgão municipal responsável por zelar pelos direitos da criança e do adolescente.
Polícia Rodoviária Federal – A denúncia pode ser feita pelo Disque 191, a ligação é gratuita e funciona 24 horas, todos os dias da semana.
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