Vídeos
Acompanhe a galeria de vídeos da Triunfo Transbrasiliana:
Em comemoração aos 20 anos da Triunfo Participações e Investimentos  TPI, confira o depoimento do sóciofundador do Grupo, João Villar, sobre a
fundação da Companhia e o que ela representa.

Desde que assumiu a gestão do trecho paulista da BR153, em 2015, a Triunfo Transbrasiliana trabalha para estabelecer uma relação pautada em
transparência e cooperação com seus profissionais, tendo como base o respeito aos direitos humanos e à diversidade. Como resultado desse
esforço a Concessionária foi eleita, pela primeira vez, como uma das melhores empresas para se trabalhar pelo Great Place To Work  GPTW, uma
renomada consultoria internacional.

Confira o vídeo da campanha "Que brinCadeira é essa?", que tem o objteivo de dar dicas de segurança no carro para crianças.
A campanha educativa coordenada pelo Instituto Triunfo, consiste na ampla divulgação do site www.institutotriunfo.com/quebrincadeiraeessa, além
da distribuição de folhetos informativos nas praças de pedágio e informações de segurança nas rede sociais.

Confira o vídeo em 3D do projeto de duplicação do Lote 03 da BR153/SP (km 162 ao km 195+200):
O projeto, que vai de Promissão à Getulina, vai contar com a duplicação da faixa de rolamento, acessos em nível e desnível, retorno, passarela e
passagens de fauna para garantir ainda mais segurança e conforto para os usuários.

Confira o vídeo em 3D do projeto de duplicação do Lote 01 da BR153/SP (do km 0 ao km 51+700):
O projeto, que vai de Icém à São José do Rio Preto, vai contar com a duplicação da faixa de rolamento, pontes, retornos em desnível, acessos em
nível e desnível, passarela passagens de fauna e viadutos para garantir ainda mais segurança e conforto para os usuários.

Confira o vídeo em homenagem ao Dia das Mães:
Mãe é proteção, cuidado e aconchego. Mãe é vida, mãe é casa, mãe é Amor. A Triunfo Transbrasiliana deseja a todas um feliz Dia das Mães!

Confira o vídeo em 3D do projeto do Contorno de Marília:
O empreendimento de alto padrão em infraestrutura prevê a redução do tempo de viagem, além da redução significativa no número de acidentes e
colisões de veículos na rodovia. O Contorno será um legado para a comunidade e irá contribuir para o desenvolvimento econômico e social de
Marília e região

Confira o vídeo em 3D da duplicação da BR153/SP, entre Km 72,1 até o Km 74,9:
O projeto de duplicação de 2,8 quilômetros, de Rio Preto a Bady Bassitt, conta ainda com um dispositivo de retorno em desnível nos dois sentidos
da pista. O projeto prevê ainda um dispositivo de retorno em desnível nos dois sentidos da pista, na altura do Km 72,8. O dispositivo, que irá contar
com dois viadutos, é a forma mais segura do motorista retornar na rodovia e tem a função de reduzir consideralvelmnete o número de acidentes.

Homenagem aos colaboradores que completam 10 anos de Triunfo Transbrasiliana  Em 2018 a Triunfo Transbrasiliana completa 10 anos.
Veja o vídeo apresentado na festa de confraternização 2017, em homenagem aos colaboradores que também completarão 10 anos de empresa.
#sempreperto #semprejuntos

Um Freio na Fome 2016  Confira no vídeo o resultado final da campanha de arrecadação de alimentos, "Um Freio na Fome", realizada por todas
as empresas Triunfo, coordenada pelo Instituto Triunfo.

Operação Inverno 2016  Confira no vídeo o resultado final da campanha Operação Inverno realizada por todas as empresas Triunfo, coordenada
pelo Instituto Triunfo.

Dispositivo de retorno em viaduto no km 339, em Ourinhos  Maquete eletrônica da obra de implantação do dispositivo de retorno em viaduto
no km 339 da rodovia Transbrasiliana, no município de Ourinhos.

Homenagem ao Dia dos Pais  Em homenagem ao Dia dos Pais, a Triunfo Transbrasiliana produziu um vídeo com mensagens dos filhos aos seus
pais, todos colaboradores da Companhia.

Vídeo Institucional da Triunfo Transbrasiliana

Rio Preto Rodeio Country Bulls 2015  Confira o vídeo que a Triunfo Transbrasiliana exibiu durante o Rio Preto Rodeio Country Bulls 2015.

Semana do Meio Ambiente  Acreditamos que a preocupação com o meio ambiente envolve o bemestar dos nossos colaboradores e só com o
comprometimento e ação de todos teremos um mundo melhor para viver. Alinhada a Política de Sustentabilidade, a Triunfo Transbrasiliana entregou
um squeeze personalizado a cada colaborador, com o objetivo de reduzir o consumo de copos descartáveis na empresa. Nosso compromisso vai
cada vez mais longe!

Homenagem da Triunfo Transbrasiliana ao Dia das Mães  Em homenagem ao Dia das Mães, a Triunfo Transbrasiliana produziu um vídeo
emocionante com depoimentos de algumas colaboradoras e mamães. Acreditamos que esta não é uma tarefa fácil, portanto, queremos levar o
nosso carinho e agradecimento até você.

