
 

TRANSPORTADORA FALCÃO 

LTDA. 

 

 
 



 
Palestra realizada nos novos Armazéns 

da Transportadora Falcão Ltda. 
 

Ação: Palestra e Debate, em que o tema era expor opiniões e situações aos participantes 

sobre a exploração de Crianças e Adolescentes nas estradas. 

 

Período: 11/06/2012 das 09:00 as 16:00hr. Local: Foz do Iguaçu-PR 

 

Responsável pela ação: PAULO FERNANDO VICTOR PEREIRA. 

• E-mail: paulo.pereira@transportadora-falcao.com.br 

• Telefone de contato: 51 – 3479 1317 

 

Público alvo: Funcionários, Motoristas Frotas, Agregados e Terceiros da Transportadora 

Falcão. 

 

Número de pessoas beneficiadas:  Aproximadamente 100 participantes no local, com 

divulgação nos canais de Rádio e Televisão local. 

 

 
 

 

 
 



Nosso Objetivo: 
 

- Conscientização sobre o programa Na Mão Certa; 

 

- Incentivar o uso do número do telefone disponível para Denuncia 

DISQUE 100; 

 

- Discutir e relatar os fatos vivenciados nas estradas sobre o Abuso 

Sexual a Criança e ao Adolescente. 

 

 
 

 



Realizamos no Local: 

 
- Palestra; 

 

- Distribuição de material e brindes sobre a campanha; 

 

- Divulgação nos canais locais de Rádio e Televisão; 

  



Buscamos: 
 

 
 
- Incentivar o interesse do Profissional Motorista em denunciar e 

divulgar as ações da campanha. 

 

 



Resultados: 
 
- Visivelmente a troca de informações entre os palestrantes e os convidados 

foi satisfatório, o grupo que se reuniu no  local, evidenciou e discutiu fatos 

buscando maior entendimento e conscientização sobre o programa Na Mão 

Certa. 

 

 



Dicas importantes 
 
- Focar e intensificar a divulgação do assunto nos pontos de 

concentração de motoristas, divulgando materiais sobre a campanha. 
 

- Incentivar os canais de Rádio e Televisão a ampliar a divulgação do 
tema, não apenas restringindo a conscientização do motorista. 

 

 



Monitoramento e Avaliação 
 

 
- O  grupo, efetuou perguntas avaliando o grau de aproveitamento e 

interesse dos participantes; 

 

- Através da divulgação do evento, notou-se que houve bastante 

interesse do público alvo no assunto, que relatou e discutiu o tema 

abordado. 

 

 

 

 



 

Visamos incentivar o combate a exploração sexual de crianças e 

adolescentes em nossas estradas; 

 

Unidos com o Grupo Gerdau, buscamos divulgar e incentivar a campanha 

com nossos colaboradores; 

 

Foi de  imenso orgulho para a Transportadora Falcão participar e 

compartilhar desta iniciativa e alimentar a ação sobre a campanha do 

disque 100. 

 

Vamos manter nosso empenho e continuar divulgando materiais aos 

nossos colaborações sobre a campanha Na mão Certa. 



No link abaixo, matéria apresentada em emissora local falando sobre o 

evento realizado no dia 11/06: 

 

http://g1.globo.com/videos/parana/paranatv-2edicao/t/foz-do-iguacu/v/combate-a-

exploracao-sexual-de-criancas-e-adolescentes-ganha-apoio-de-

caminhoneiros/1988069/  

 

Imagens do Local da Palestra em Foz do Iguaçu-PR. 
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