Triunfo Transbrasiliana será reconhecida pelo CMDCA de Lins
A Triunfo Transbrasiliana, Concessionária que administra o trecho paulista da BR153, será reconhecida nesta quartafeira (20) pelo Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA) de Lins, pelas boas práticas voltadas ao combate e à exploração sexual de crianças e
adolescentes. A empresa receberá o selo “Empresa Amiga” durante evento “Proteção em rede: o papel de cada um de nós na proteção de crianças
e adolescentes”.
A iniciativa, além de estabelecer um diálogo entre os diversos agentes da sociedade, tem como objetivo estimular o fortalecimento, a participação, a
transparência e a articulação entre os poderes públicos e privados em defesa aos direitos e garantias das crianças e adolescentes do município.
Uma das ações da Concessionária que contribuíram para o reconhecimento pelo CMDCA de Lins foi promover o projeto “Agentes de Proteção’. Em
2018, em parceria com o Instituto Triunfo, aproximadamente 115 profissionais da companhia da área operacional e administrativa participaram de
uma Roda de Conversa sobre o papel de cada um no combate à exploração sexual infantil. As rodas de conversa tiveram como objetivo principal
capacitar e conscientizar os profissionais sobre a importância de denunciar possíveis casos de abuso e exploração sexual infantil. Além de
divulgadores do canal de denúncias voltado para violação de Direitos Humanos, o Disque 100, os “Agentes de Proteção” são importantes aliados no
combate a estas graves violações.
Para a Gerente de Comunicação e Sustentabilidade, Pricilla Ratto, a Concessionária implementa e dissemina ações que previnem e enfrentam o
problema da violência sexual praticada contra crianças e adolescentes. “Desde 2015 a empresa faz parte do Programa Na Mão Certa e dissemina
ações que convocam a sociedade para assumir a responsabilidade de prevenir e enfrentar o problema da violência sexual praticada contra crianças
e adolescentes. Receber mais este reconhecimento nos estimula a continuar nosso trabalho de deixar um legado nas comunidades onde atuamos ”,
ressaltou.
O evento, que acontece em Lins, a partir das 19h, no Castelo Reino do Sonhos, contará com a presença de empresários, autoridades, membros de
conselhos de direitos e conselhos tutelares de Lins, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes da Polícia Civil e Militar, entre outros.
Programa da Mão Certa
A Triunfo Transbrasiliana é uma das empresas signatárias do Pacto Empresarial Contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas
Rodovias Brasileiras através do Programa Na Mão Certa, da Childhood Brasil. A empresa recebe há quatro anos consecutivos o Certificado de
Reconhecimento por suas ações em defesa da infância e contra a exploração de crianças e adolescentes em rodovias brasileiras.
Instituto Triunfo
O Instituto Triunfo trabalha para que as empresas investidas pela Triunfo Participações e Investimentos gerem benefícios sociais e incentivem o
desenvolvimento sustentável das localidades que as acolhem, identificando e viabilizando oportunidades de ampliação do legado social em três
eixos estratégicos: Educação e Cidadania, Cultura e Proteção à Infância. A entidade atua como elo entre a atuação social e o cotidiano das
operações da Companhia. www.institutotriunfo.com
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