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Construindo uma
carreira na Triunfo!
Um curso novo, uma habilidade desenvolvida
ou um idioma diferente, a Triunfo Logística
quer saber tudo sobre o aperfeiçoamento
dos funcionários (pág. 02).

Treinando para
alcançar a excelência
Conheça mais sobre o processo de
qualificação e certificação realizado a
cada dois meses na Triunfo (pág. 06).

Boas notícias!
O ano de 2015 guarda excelentes perspectivas para a Triunfo
Logística. Este informativo que você agora tem em mãos simboliza
este momento, repleto de boas notícias!
Estamos trabalhando para fechar novos contratos nos próximos
meses, e consequentemente, ampliar a nossa atuação no setor.
Para isso continuamos contando com o seu empenho para ajudar a
empresa a se tornar mais conhecida e requisitada no mercado de
operações portuárias e suporte offshore.
Nesta edição, se informe sobre como preencher os seus dados
profissionais no Banco de Talentos da Triunfo Logísitica. Aproveite
a oportunidade e indique para os seus colegas que também sonham
em trabalhar em uma empresa que oferece cursos e treinamentos,
incentivando a construção de uma carreira, a exemplo do nosso
funcionário, o Tangerina. Dividimos, com orgulho, como ele contribui
há 26 anos para a nossa história.
E se o tema é longevidade e bem-estar, fique atento às nossas dicas de
saúde. A Triunfo Logística tem promovido mensalmente a aplicação
de exames periódicos como parte da política de atenção à saúde dos
seus colaboradores.
Mas precisamos que você também faça a sua parte. Além de
comparecer às avaliações médicas, que tal seguir uma rotina de
cuidados que incluem manter o corpo hidratado?
Convidamos você a curtir a nossa página no Facebook. Deixe seu
comentário, compartilhe e prestigie.
Esperamos continuar contando com você ao longo deste e de muitos
outros anos.

Rogerio Caffaro
CEO da Triunfo Logística
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VISITAS TÉCNICAS NA ÁREA
A Triunfo vem abrindo as portas das suas
instalações para que alunos de diversas
instituições de ensino possam vivenciar algumas
das atividades desenvolvidas nas áreas de logística,
movimentação de carga, saúde e segurança
do trabalho. De acordo com Suzana Barreto,
Supervisora de RH da Triunfo, os visitantes também
têm a oportunidade de conversar com profissionais
que já trabalham na área. “Esses profissionais falam
sobre os desafios do setor, perspectivas do mercado
e a importância da qualificação para a colocação
profissional, que cada vez mais é um diferencial no
mercado de trabalho”, afirmou.
Em dezembro uma equipe de filmagem do SENAC visitou
a área da Triunfo para entrevistar um dos nossos colegas,
Odracyr Figueiredo, que trabalha como ajudante de
movimentação de carga na US Log.
Figueiredo se formou pelo SENAC e teve a oportunidade
de conhecer a Triunfo Logística durante uma das visitas
técnicas que a empresa promove em parceria com a
instituição: “No SENAC eu pude aprender uma profissão na
prática, aumentando minhas chances de conseguir uma boa
colocação no mercado de trabalho. Vim direto para a Triunfo
Logística e estou muito realizado.”

O ajudante de movimentação
de carga na US Log, Odracyr
Figueiredo, conheceu a Triunfo
Logística durante uma das
visitas técnicas que a empresa
promove em parceria com o
SENAC. Recentemente, ele foi
entrevistado por uma equipe
da instituição para contar a
experiência dele de sucesso.
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Construindo uma

carreira na Triunfo!
A Triunfo Logística quer conhecer melhor os
seus talentos! Para isso, disponibiliza uma nova
ferramenta para que os colaboradores contem
para o departamento de Recursos Humanos o
quanto têm evoluído profissionalmente.
Um curso novo, uma habilidade desenvolvida
ou um idioma diferente, a Triunfo Logística
quer saber tudo sobre o aperfeiçoamento dos
funcionários. A intenção é aproveitar melhor os
talentos internos, tendo em vista que um dos
segredos do sucesso da empresa nas operações
portuárias é a mão de obra qualificada.
O CEO da Triunfo Logística, Rogerio Caffaro,
destaca que é tradição da companhia valorizar os
talentos. “Vamos verificar quais os interesses dos
nossos profissionais dentro e fora da atual área de
atuação. A empresa quer dar oportunidades para
quem tem potencial e vontade de fazer carreira.
Queremos que a nossa mão de obra cresça com a
gente”, completou.

O primeiro passo é inserir os seus dados no Banco
de Talentos. Acesse o site da Triunfo Logística e o
link Trabalhe Conosco.
Não se esqueça de complementar seu cadastro com
sua experiência profissional e cursos realizados,
inclusive após ingressar na Triunfo Logística.
Quanto mais informações você acrescentar, será
mais fácil se destacar.
Um dos profissionais que tem orgulho em fazer
carreira na empresa é o Lucas Nunes de Oliveira.
Nunes, como gosta de ser chamado, a exemplo
do Artilheiro das Decisões que fez o Flamengo
Campeão Mundial em 1981, entrou na empresa
trabalhando como operador de movimentação
de carga. Pouco mais de seis meses depois, alçou
o posto de conferente. Em novembro, ganhou
a segunda promoção em menos de 3 anos de
empresa e foi promovido ao cargo de técnico
de analista de qualidade, depois de ver a vaga
divulgada no mural da empresa e se candidatar.

“Fiz uma boa prova e uma boa entrevista e
tive o diferencial de já conhecer a cultura
da empresa. A Triunfo Logística tem essa
qualidade de olhar para o que o funcionário
tem de melhor a oferecer. Posso dizer
que me sinto realmente parte de um time
vencedor! Quero me aprimorar e fazer
carreira, é uma empresa que oferece
oportunidades para quem se dedica”
Lucas Nunes de Oliveira
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Como acessar o

Banco de Talentos
A Triunfo Logística tem disponibilizado nos refeitórios um
notebook conectado à internet para que os colaboradores possam
se cadastrar no Banco de Talentos. Cada refeitório terá o apoio de
uma ajudante que pode orientá-lo no preenchimento correto dos
dados, caso seja da sua preferência.
Você pode acessar o Banco de Talentos de qualquer computador
conectado à internet, basta seguir o passo a passo abaixo:
•
•
•
•
•
•

Acesse www.triunfologistica.com.br e clique na opção
TRABALHE CONOSCO, que fica na parte inferior da página.
Uma outra janela vai se abrir, clique em ‘Quero me Cadastrar”
Escolha um nome de usuário e senha (sugerimos que seu usuário
seja seu sobrenome e ano de nascimento. Ex. Silva1982
Os campos mais importantes são os de Contato; Experiência
Profissional; Formação Acadêmica, Formação Adicional
Nem todos os campos são obrigatórios
Ao final você consegue ver as vagas disponíveis e para se
candidatar a uma delas, basta clicar na vaga da sua preferência
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Treinando para alcançar

A EXCELÊNCIA
Você sabia que a Triunfo Logística dá um
treinamento de duas semanas, em tempo integral,
para pessoas que querem começar a trabalhar com
operações portuárias? É uma grande chance que
a empresa oferece para quem quer entrar nesse
mercado e qualquer funcionário pode indicar
colegas e familiares para participar, através de
cadastro no site da Triunfo (www.triunfologistica.
com.br), no link trabalhe conosco.
É um processo de qualificação e certificação
realizado a cada dois meses por profissionais
devidamente habilitados, para que essas pessoas
possam iniciar suas atividades na área operacional
já com um bom conhecimento dos temas de
segurança, manuseio de carga e sinalização.
São turmas de aproximadamente 50 pessoas que,
ao final do curso, podem ser aproveitadas dentro
de algumas áreas da empresa. Aproximadamente
85% das pessoas são chamadas para trabalhar
na Triunfo, após serem avaliadas pelo
comportamento, frequência e dedicação às aulas.
Esse treinamento é apenas um dentro dos vários
que a Triunfo Logística tem promovido dentro
das suas instalações. A maioria tem como foco os
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atuais colaboradores e alguns são apresentados
de forma lúdica, como por exemplo o projeto “No
Cinema Também Acontece”, criado para reforçar
os conceitos de segurança junto aos funcionários.
O programa exibe filmes que trazem a temática da
segurança e cenas ricas em descumprimentos de
normas, para que os colaboradores identifiquem
e debatam o tema em pausas durante a exibição.
O gerente de operações Glauco Sonsin destacou
o objetivo do programa: “A ideia é oferecer um
treinamento em que os funcionários participem
de forma mais ativa, para que retenham o
conhecimento e passem a ter a segurança como
valor tanto dentro, quanto fora da empresa”.
A supervisora Suzana Barreto reforça a
importância de treinamentos como esse: “Na
questão da segurança, por mais que estejamos
treinados, nunca é o bastante.” Marília do Vale,
engenheira de segurança da Petrobras, uma das
convidadas para a primeira sessão, também deu
seu depoimento: “Eu adorei. Essa abordagem vale
a pena porque é diferente do dia a dia e a área
operacional consegue captar e assimilar melhor
as informações.”

SIMULAÇÕES NA ÁREA
“Queremos que as
pessoas estejam
preparadas para
situações futuras
e que já tenham
conhecimento sobre a
melhor forma de agir
em cada momento.”
Mário Meira

As simulações desenvolvidas e realizadas pela equipe
de QSMS da Triunfo Logística tem como objetivo
complementar os treinamentos. “Queremos que as
pessoas estejam preparadas para situações futuras e
que já tenham conhecimento sobre a melhor forma
de agir em cada momento. Dessa forma, todos estão
organizados para executar suas atividades”, afirmou
Mário Meira, gerente de QSMS.
São realizados simulados de abandono de área, de
derramamento de produtos químicos, de situações de
incêndio, entre outros.
Esse conhecimento também dá argumentos ao
colaborador para dizer até onde ele pode ir. Por
exemplo, se pedirem para ele fazer algo que vai contra
as normas da empresa, ele pode se recusar, dizendo
que pelas regras aprendidas nos treinamentos ele não
está autorizado a executar tal ação.
Um treinamento de segurança não só ensina aos
funcionários a evitar acidentes, mas também, orienta
sobre como ser mais produtivo e a operar corretamente
os instrumentos de trabalho. Treinar um colaborador
significa habituá-lo a desempenhar determinada tarefa
ou ação de forma correta e segura, preservando a sua
integridade física e mental.
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UMA
VIDA NA
TRIUNFO LOGÍSTICA
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Se alguém falar o nome “Vital” na Triunfo Logística
com certeza poucas pessoas saberão de quem se
trata. Não é o mesmo que ocorre com o nome
Tangerina, apelido pelo qual Antônio Vital da Silva
é conhecido. Nascido em Areia Branca, cidade do
interior do Rio Grande do Norte, Tangerina chegou
ao Rio de Janeiro aos 19 anos. Estabeleceu-se
na cidade e arrumou emprego, mas anos depois
foi surpreendido pela falência da empresa em
que trabalhava. Foi nesse momento que a sua
história cruzou com a da Triunfo Logística. Seu
antigo gerente, Evandro, que já havia deixado a
empresa e se tornado funcionário da Triunfo, o
convidou para trabalhar com ele.

funcionário da empresa. Tangerina indicou ainda o
seu irmão e um conterrâneo de Areia Branca, que
também se tornaram colaboradores da Triunfo.

Hoje Tangerina acumula nada menos que 26 anos
de empresa, quase a metade dos seus 53 anos
de vida. É operador de empilhadeira e diz que
gosta muito de trabalhar. Demonstra uma enorme
satisfação em desempenhar sua função, que
exerce desde que entrou na Triunfo Logística.
“Minha vida sempre foi gostar de trabalho”, diz
ele. Nesse período, Tangerina casou e teve dois
filhos. Por meio de sua indicação, um deles já é

“Minha vida sempre
foi gostar de trabalho”

Homem de muitas amizades e querido pela equipe,
sua trajetória na Triunfo Logística não podia ser
diferente. Conhecido como o “funcionário mais
antigo da empresa”, Tangerina tem proximidade
com muitos colegas que ocupam diferentes
funções e cargos: “Estou há mais de duas décadas
aqui. É uma vida”, disse Vital.

Tangerina, que não é de muita festa, gosta
de passar o tempo de folga com a família. De
vez em quando vai à Feira de São Cristóvão
dançar o tradicional forró, conhecido como
pé-de-serra, e matar um pouco da saudade da
terra natal e dos amigos que deixou por lá.
Ele faz questão de lembrar a importância
que a Triunfo Logística teve na sua vida ao
longo desses anos todos de dedicação. Conta
que sempre que precisou, pode contar com
a empresa. Ressalta também a amizade e
admiração que tem por Rogerio Caffaro, CEO
da Triunfo Logística, que de acordo com ele
esteve sempre atento às suas necessidades
como funcionário. Tangerina, que é parte
da história da empresa, resume o que sente:
“Sou muito grato à Triunfo e às pessoas que
conheci aqui”, afirma ele.

Você já fez o seu

exame periódico?
A Triunfo Logística tem promovido mensalmente
a aplicação de exames periódicos como parte da
política de atenção à saúde dos seus colaboradores.
Além do atendimento à legislação trabalhista, os
exames têm como objetivo ter um maior controle
da saúde do funcionário, prevenindo doenças
relacionadas ou não ao trabalho, minimizando riscos
ocupacionais e para ajudar no desenvolvimento de
campanhas de prevenção.
Os exames podem ser feitos durante dois dias por
mês em contêineres localizados no Caju. As datas
nas quais a equipe médica estará disponível é
avisada com antecedência por meio dos gerentes
e supervisores, além de mensagens nos quadros de
aviso nos refeitórios.
De acordo com Lívia Nascimento, gerente
administrativa, esses exames são essenciais para
a saúde do trabalhador. “É necessário que se
conscientizem de que esses exames são simples e
rápidos, e são para o bem dos próprios funcionários.
Só dessa forma vamos conseguir avaliar o estado
geral da saúde dos colaboradores e as condições
de trabalho, além de traçar um plano de ação para
possíveis melhorias”.
Por meio dos exames médicos periódicos é possível
identificar, muitas vezes, e com certa antecedência,
alguma condição impeditiva na saúde do funcionário
para o exercício de suas funções. Os resultados
obtidos apresentam a aptidão, ou mesmo, a
incapacidade dos trabalhadores para atuarem em
condições seguras e que não comprometam a saúde.
Essa preocupação é um dever do empregador, que
precisa estar atento às condições de saúde de seus
funcionários. Caso você queira saber a próxima
data disponível para o exame, ligue para o RH pelo
telefone 3554 6511 ou fale com o seu supervisor.
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Espaço

SAÚDE

Filtro solar deve ser usado até no frio
O inverno está chegando, mas não significa que o uso do filtro solar deve ser abandonado. Mesmo na
estação mais fria, é importante ter atenção à saúde da pele e evitar a exposição ao sol. Rostos, mãos,
braços e colo precisam de proteção diária e a reaplicação do filtro é essencial, já que a luz artificial, o suor
e a poluição reduzem o tempo de ação do produto.
A intensidade dos raios ultravioletas B (UVB), que são mais agressivos, é variada ao longo dos meses, porém,
os raios ultravioletas A (UVA) têm poder de penetração constante durante todo
o ano. Mesmo com menos intensidade, a irradiação é contínua e pode,
sim, provocar queimaduras, lesões pré-maligna, envelhecimento,
manchas, rugas, perda da elasticidade e até, em casos mais
graves, câncer de pele.
Fique atento ao Fator de Proteção Solar (FPS) nas
embalagens, porque o número indica quanto tempo
a mais o produto garante exposição segura. Sendo
assim, quanto mais alto o valor, maior a proteção.
Entretanto, a eficácia do protetor solar possui um
resultado variável para cada pessoa, já que cada
tipo de pele apresenta um grau diferente de
sensibilidade ao sol. As peles claras, por serem
mais sensíveis ao sol, são mais propensas ao risco
de danos na pele. Por isso, ao comprar o produto,
a pessoa deve observar na embalagem se ele
oferece proteção contra os raios UVB e UVA.
Aplique o protetor em camadas generosas, no
mínimo 30 minutos antes da exposição ao sol,
e reaplique-o a cada duas horas. Além disso, no
inverno também é importante o uso de protetores
labiais, que impedem rachaduras e ressecamento
dos lábios. Dessa forma, o uso contínuo de protetores
solares é fundamental para a prevenção contra o câncer
de pele e outros danos.
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