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Introdução  
 

Ação: CHIMARREADA PELA VIDA 

 

Período: 8 horas de duração 

 

Responsável pela ação: Comissão Responsabilidade Social 

• E-mail: lucianacarvalho@modular.com.br 

• Telefone de contato: (51) 3462.3531 

 

Público alvo: Motoristas  

 

Número de pessoas beneficiadas: 300 

 

 
 

 

 
 



Objetivo 
   Sensibilização de todos os 

funcionários e em especial os 
motoristas, para a conscientização 
da importância ao combate a 
exploração sexual infantil. 

 



Ações realizadas 
      A ação gira em torno de uma roda de amigos, com direito a 

chimarrão e rapadura, onde os colegas se reúnem para conversar, 
sempre com distribuição de folders, cartilhas e material variado 
do programa Na Mão Certa, onde se ouve e se conta histórias, 
compartilha – se informações e experiências, focando o incentivo 
aos nossos motoristas para que se tornem agentes fiscalizadores 
nas estradas, sendo que todos os telefones dos motoristas já 
estão liberados para o disque 100, incentivando a denunciarem 
ocorrências de exploração sexual infantil. 



Resultados esperados  
    Buscamos com as rodas de chimarrão abordar este 

tema com naturalidade, para que todos se sintam 
responsáveis pela proteção das crianças e 
adolescentes e que repassem a nossa mensagem e 
nosso programa adiante, que nos ajude a combater 
a exploração sexual infantil, e estendendo a 
divulgação para motoristas de empresas que não 
participam deste importante programa. 



Resultados alcançados 
 

     Com a chimarreada, encontramos uma 
maneira de abordar um assunto tão 
delicado e com isso obtermos o retorno de 
um número cada vez maior de pessoas que 
também se preocupam com o combate a 
exploração sexual infantil e que estão 
dispostos a contribuir para o programa. 

 
 



Monitoramento e Avaliação 
 

   Como o objetivo principal da 
chimarreada é a sensibilização da 
importância do combate a exploração 
sexual infantil, a cada encontro 
conseguimos engajar mais colegas na 
defesa da nossa causa, expandindo 
assim nosso programa. 

 
 

 
 



Dicas importantes 
 

      Conseguimos abordar um assunto tão delicado de 
uma forma mais descontraída, através da 
chimarreada , onde entre uma conversa e outra, 
apresentamos nosso trabalho e sensibilizar o público 
alvo da ação, que são nossos motoristas, quanto a 
gravidade do problema e que quanto mais os mesmos 
repassarem para os outros motoristas nas estradas 
nossa causa , assim todos juntos possamos mudar 
essa triste realidade, que é a exploração sexual de 
crianças e adolescentes. 

 
 



Conclusão 
     Acreditamos que este é o começo de uma grande vitória. 

     Nosso trabalho é semelhante ao de uma formiguinha, pois cada motorista que 
conseguimos sensibilizar se torna um aliado  que estará empenhado a repassar aos 
outros a importância ao combate a exploração sexual infantil e assim 
sucessivamente, tornando uma correte do bem e com isso contribuindo com o 
resultado esperado por todos. 

     Todos temos o direito de fazer escolhas, de ser feliz, não cabe a nós tirar a alegria de 
um sorriso, de um olhar curioso, de um mundo cheio de encantos. 

     Cabe a nós nos tornarmos agentes do bem, protegendo nossas crianças, pois elas 
tem que terem o direito de serem felizes, devemos denunciar e cada vez mais 
conseguir apoio das pessoas para  acabar com a exploração sexual infantil. 



Anexos 
 








