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Assunto: Informações pertinentes às empresas com chancela de: Apoio Institucional 

 

Todoist – É uma ferramenta online para gestão de tarefas e projetos da empresa Doist que 

reconheceu a Tryade como Organização Social em junho de 2018, fornecendo 50% de desconto nas 

assinaturas mensais do sistema.  

Editora Fontoura – Fornece periodicamente livros educacionais para as alunas do projeto GR 

Mauá de forma gratuita. 

Vip Telecomunicações – Fornece a conexão de internet de banda larga na sede do proponente, 

disponibilizando sinal para toda a equipe administrativa, coordenação técnica e professores que atuam 

na sede. Disponibiliza também, conexão de internet de banda larga no Teatro Municipal de Mauá, 

conforme solicitação realizada. 

Google Inc. – Reconheceu a Tryade em 2015, como organização social de alto impacto social, 

concedendo assim, os benefícios de sua plataforma Google Workspace (antigo G-Suite) para toda a 

equipe de trabalho da OSC em todos seus projetos, gerando até hoje, aproximadamente R$ 35.000,00 

de economia além de otimizar e fornecer melhor estrutura tecnológica para a Tryade e seus projetos. 

Expansom Promoções e Eventos – Fornece pontualmente ao longo do ano, infraestrutura 

necessária para eventos e ações exclusivamente do projeto GR Mauá, desde o seu início em 2006. 

Tintas Coral – Disponibiliza semestralmente tintas para a manutenção de grande parte da sede 

da OSC, gerando assim, economia financeira e um ótimo bem estar para os colaboradores, familiares 

e alunas. Além de, em 2016, ter renovado toda a iluminação da quadra, onde é realizado o projeto GR 

Mauá, migrando para a tecnologia de LED. 

Prefeitura de Mauá – Através de Termo de Permissão de Uso, é cedido o espaço no qual hoje, 

é a sede da OSC. 

 

 

 

Mauá, 01 de novembro de 2020. 

 

 

 

 

 


