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PALAVRA DA DIREÇÃO

São 11 anos de Triunfo Logística em minha histó-
ria.
Nesse tempo vi e vivi muitas mudanças, acompa-
nhei nosso crescimento e vi muito de nossos 
atuais colaboradores entrarem e consolidarem 
carreiras aqui.
Sinto um orgulho imenso de hoje ser o diretor de 
Infraestrutura dessa grande empresa, chamada, 
Triunfo Logística. 
Quando comecei não imaginava aonde chegaria, 
comecei como estagiário no OGMO (ORGÃO 
GESTOR DE MÃO DE OBRA) órgão que adminis-
tra mão de obra avulsa portuária, local onde 
conheci a Triunfo. Dois anos depois comecei a 
trabalhar na Triunfo, auxiliando o então gerente 
de compras, Marcus Arthur, que trabalhou na 
empresa por mais de 25 anos e me proporcionou 
um grande aprendizado.
Com o passar do tempo cheguei a Gerente e hoje 
Diretor. 
Trabalhar na aérea de Infraestrutura me ensinou 
muito. Olhando para o passado vejo que muita 
coisa mudou. Com investimentos e novos contra-
tos, o crescimento da empresa nos últimos 9 anos 
foi imenso e uma grande transformação aconte-
ceu. 
Mais do que investir em equipamentos, galpões e  
tecnologia, nosso principal investimento foi no 
ser humano como força motriz da nossa empresa, 
investimentos que melhoraram a capacitação e segurança do nosso trabalho.
Fico orgulhoso de ter participado do crescimento da empresa depois de uma grande crise eco-
nômica que vivemos em 2008.
Meu otimismo me permite acreditar que o ano de 2019 será de crescimento econômico e conse-
quentemente mais investimentos nos Portos. Com a mudança de governo, espero que a confian-
ça volte ao nosso país e que a Triunfo consiga criar oportunidades, não só no Rio de Janeiro, mas 
em todo lugar do mundo. Que o nosso trabalho se torne referência para todos que trabalham 
com logística portuária.
A Triunfo Logística se destaca pelo seu alto poder de transformação, seus colaboradores são 
dinâmicos e se adequam as diversidades de negócios. No passado, éramos no porto, mais de 60 
operadores portuários, hoje restaram poucos, e a Triunfo permanece, crescendo e diversifican-
do seus negócios.
O nosso maior patrimônio são os nossos colaboradores, pensando nisso, a Triunfo vem investin-
do cada vez mais em recursos humanos para que cada funcionário se sinta parte dessa empresa 
e cresça junto com ela. Sem eles não chegaríamos onde chegamos, cada um dentro da sua 
função contribui para o nosso sucesso e crescimento continuo. Não há diferença, somos todos 
iguais, em busca do mesmo resultado.

Thiago Rodrigues
Diretor de Infraestrutura
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Quer escrever pa-
ra nossa revista? 

 

Com produção tri-
mestral, sempre 
após a divulgação 

de uma edição, co-
meçamos a receber 
o conteúdo para a 
próxima triagem. 

Para fazer parte 
deste projeto, é 
simples: escreva 
sua matéria e envie 
para comunica-
cao@triunfologisti
ca.com.br, junto 
com foto e nome do 
autor. 

 

Ficaremos felizes 
em ver você por 
aqui!



Já pensou no que você pode guardar dentro 
do seu armário?
Então, o que é guardado no armário é de 
total responsabilidade do colaborador, 
tendo em vista que o espaço disponibiliza-
do pela empresa é para guardar uniforme 
(macacão e jaleco) e EPI’s, não podendo 
armazenar comida e nem material de traba-
lho.
Todo o funcionário ao ser admitido tem que 
comparecer ao setor de Segurança Patri-
monial para disponibilização e cadastra-
mento do seu armário. Somente após a assi-
natura do termo de responsabilidade é que 
o material poderá ser guardado no local.
Todo colaborador da empresa deve saber 
que caso não assine o termo, será notifica-
do, solicitando o seu cadastramento. 
Uma vez por mês, o setor de Segurança 
Patrimonial da Triunfo realiza uma vistoria 
presencial nos vestiários e nos armários 
para averiguação das condições de uso.
A partir dessas vistorias são gerados índi-
ces de monitoramentos para controlar o uso 
dos itens e espaços comuns. 
Qualquer avaria ou alterações encontradas 
nos armários devem ser imediatamente 
comunicadas a segurança patrimonial para 
que sejam tomadas as devidas providên-
cias.

Dicas úteis: 

01) Mantenha sempre o seu cadastro de 
armário atualizado.

02) Cada colaborador é responsável por 
manter seus armários limpos e em bom 
uso.

03) Não utilize outro armário, pois cada 
colaborador só pode ter a posse de um.

06

GUARDANDO OS 
SEUS BENS por Paulo Guilherme

CCOS
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USLOG

MAPEAMENTO 
DE PROCESSOS

por Nahum LisboaMétodo eficaz para atingir metas e alcançar resultados!

Buscando essa resposta, na primeira quinzena de 
outubro, a equipe de  Gestão de Processos US_LOG 
reuniu-se com objetivo de examinar e melhorar os 
procedimentos já existentes ou, até mesmo, introdu-
zir novos métodos.
Neste momento, resolveram implementar no setor o 
Mapeamento de Processos Logísticos, que tornou  
possível obter maior compreensão do funcionamen-
to das etapas do processo produtivo.

Para atingir metas e alcançar objetivos é neces-
sário que as equipes estejam alinhadas e foca-
das em acompanhar os indicadores de suas 
atividades, para garantir a eficácia de suas ativi-
dades.
Na prática, funciona assim: quando temos um 
indicador, precisamos realizar o monitoramento 
dele, verificando nosso atendimento de acordo 
com o esperado, para garantir que a meta seja 
cumprida. Então, se determinado indicador não 
apresentar o resultado desejado, significa que 
precisamos apresentar um novo processo para 
melhoria.
Qual então a melhor medida a ser tomada para 
garantir a melhoria desse indicador e assim, 
garantir sucesso nas metas?

Sendo assim, o uso da ferramenta de mapea-
mento de processos, permitiu:

Minimizar retrabalhos;
Excluir tarefas desnecessárias ;
Agilizar os processos;
Estabelecer funções dentro do processo;
Padronizar as atividades;
Melhorar a entrega do serviço, e com isso, a 
satisfação do cliente.
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USLOG

Pensando na melhoria, o nosso processo foi analisado, 
redesenhado e a partir de dezembro de 2018 foi implan-
tado, reduzindo em 41% o tempo de execução de deter-
minado indicador, referente ao mês de novembro, alcan-
çando o tempo de 05 minutos e 58 segundos, que garantiu 
a batida da meta, que estava sinalizada em 06 minutos 00 
segundos.
Para os resultados de janeiro, segundo mês após a 
implantação das melhorias, atingimos o tempo de 05 
minutos e 00 segundos, 9% abaixo da meta estabelecida 
no período.
Ou seja, planejando e trabalhando em equipe foi possível 
reverter o quadro de forma eficiente, para um resultado 
não apenas dentro da meta, mas, superando ela.
A meta estipulada por nosso cliente possui uma variação 
durante seu processo de implantação. Assim, a cada 
determinado período de tempo ela é reduzida, até 
chegar ao 13º, quando ela passa a ser fixa.
O resultado você pode conferir nos gráficos abaixo, que 
mostram a evolução do indicador.



USSUB
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ANCORAGEM É O  
NOSSO NEGÓCIO

por Leandro Rocha

Uma carta aberta aos colaboradores da USSUB

“Em 2018 a equipe USSUB trabalhou pesado e 
por isso escrevo esta carta aberta a todos os 
nossos colaboradores.
Neste ano, foram mais de 200 atracações no Porto 
Triunfo apenas para atendimento a Projetos de 
Ancoragem Petrobras, mais de 500 atracações de 
operação de rotina, mais de 4.500 carretas movi-
mentadas entre recebimentos e expedições na 
Retro área do Caju, uma quantidade enorme de 
montagens de acessórios de ancoragem, como 
manilhas, amarras, flutuadores, ganchos KS, role-
tes e claro, os torpedos de linha e torpedos T120, 
que este ano foram mais de 80 montados e poste-
riormente embarcados em nossa área. Todas 
essas operações foram  realizadas com excelên-
cia segundo nossos indicadores internos, assim 
como nosso cliente, a Petrobras.
Por exemplo, nosso indicador de DOP (Desempe-
nho de Operações Portuárias) ficou 95% acima 
da nossa meta anual, o que comprova que opera-
mos com eficiência. O indicador de avaliação do 
cliente, o BAD, ficou com uma média anual de 
93,8 – conceito excelente! 
Ainda fazendo uma retrospectiva sobre 2018, 
recebemos no início 2019 o resultado da Audito-
ria de Rastreabilidade Sarbanes-Oxley da Petro-
bras, a SOX, realizada pelo nosso cliente, da qual 
não tivemos nenhuma não-conformidade em R$ 
9.234.928,51 de valor de materiais auditados. 
Esse resultado na auditoria foi sem dúvida uma 
enorme conquista, uma vez que tão importante 
quanto embarcar os materiais em conformidade 
e segurança, é também ter o controle de estoque 
dos mesmos.
Caros colegas de contrato, se conseguimos 
alcançar nossos objetivos no ano de 2018 é 
graças ao suor e empenho de vocês que leem 

esta carta. Dos operadores de cavalete aos ope-
radores de abastecimento, dos apontadores aos 
auxiliares administrativos, dos conferentes aos 
balanceiros, dos técnicos aos OPMCs, dos jovens 
aprendizes aos encarregados, dos operadores de 
empilhadeira aos operadores de guindaste, além 
é claro nossos supervisores e lideranças no geral. 
Por isso, parabenizo a todos pelos resultados 
alcançados!” 

VOCÊ SABIA?
A USSUB apoiou nas operações de ancoragem de 
22 plataformas/navios especiais em 2018! 
Dentre elas tivemos 7 grandes projetos (P-74, 
P-69, FPSO Campos dos Goytacazes, P-75, P-67, 
P-76 e P-77), com algumas ainda em fase de insta-
lação.

PLATAFORMAS ATRACAÇÕES 

P-74 34 

P-69 31 

SS-45 12 

P-19 7 

P-20 2 

FPSO CIDADE DE SÃO VICENTE 1 

P-38 2 

FPSO CAMPOS DOS GOYTACAZES 24 

P-75 37 

P-25 3 

P-67 26 

P-31 4 

P-58 1 

SS-45 1 

ANCORAGEM PROVISÓRIA ANGRA DOS REIS 1 

ANCORAGEM PROVISÓRIA FPSO CID. SÃO VIENTE 1 

PIONEIRO DE LIBRA 1 

P-76 13 

P-50 2 

P-33 10 

P-77 10 

Para 2019, estamos prontos! Que o nosso foco 
seja eficiência, segurança e conformidade!

"O pessimista transforma desafios em problemas. O 
otimista transforma problemas em desafios." (Rupert 
Murdoch)



A navegação é a ciência de conduzir sobre os 
mares uma embarcação de uma posição a outra.
Para efeito de regulamento a navegação é clas-
sificada como:

I - Mar aberto: Realizada em águas marítimas 
consideradas desabrigadas, podendo ser de:

• Longo curso: Realizada entre portos brasilei-
ros e estrangeiros;
• Cabotagem: Realizada entre portos ou pontos 
do território brasileiro, utilizando a via marítima 
e as vias navegáveis interiores;
• Apoio marítimo:  Realizada para apoio logís-
tico a embarcações e instalações em águas 
nacionais, que atuem nas atividades de pesqui-
sa e lavra de minerais e hidrocarbonetos.

II – Interior: Realizada em hidrovias interiores, 
assim considerados rios, lagos, canais, lagoas, 
baías, angras, enseadas e áreas marítimas con-
sideradas abrigadas.

Observação: A navegação realizada exclusiva-
mente nos portos e terminais aquaviários para 
atendimento de embarcações e instalações 
portuárias é considerada como de apoio portu-
ário.
No mundo marítimo precisamos conhecer e 
usar termos que são indispensáveis e que 
tornam o seu entendimento claro. 
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NAVEGAÇÃO
MARÍTIMA

A Sea Partners é a empresa coligada da Triunfo 
Logística responsável pela parte de navegação.

por Marcos Cardoso



• PROA: Parte dianteira da embarcação, do inicio 

do seu comprimento, frente.

• POPA: Secção traseira de uma embarcação.

• BORDOS: São as duas partes simétricas em que 
o casco é dividido por um plano vertical que 
contém a linha proa-popa. Denominamos de 
Boreste (BE) a parte à direita de quem olha a proa 

e de Bombordo (BB) a parte à esquerda.

• MEIA-NAU (MN): Parte do casco compreendida 
entre a proa e popa, parte equidistante dos bordos 

do barco.

• MEIO-NAVIO: Região perpendicular ao plano 
longitudinal e que divide o navio em duas partes: 

a parte de proa e a parte de popa.

• BOCHECHAS: Partes curvas do costado de um e 

de outro bordo, junto à roda de proa.

• TRAVÉS: Direção perpendicular ao plano longi-
tudinal (linha proa-popa), aproximadamente a 

meio-navio.

• ALHETAS: Partes do costado de um ou outro 

bordo entre o través e a popa

• BORDA LIVRE: Distância vertical entre a super-
fície da água e o pavimento principal de um navio, 

a borda, medida em qualquer ponto do costado.

• CALADO: Profundidade a que se encontra o 
ponto mais baixo da quilha de uma embarcação, 
em relação à linha d'água (superfície da água). O 
calado mede-se verticalmente a partir de um 
ponto na superfície externa da quilha e a superfí-
cie da água. O calado terá, numa mesma embarca-
ção, variações, conforme a carga do navio (carga 
maior, calado maior, em razão do afundamento da 

embarcação) ou a densidade da água.

• PONTAL: Maior altura do casco, considerando-
-se desde a parte inferior da quilha até ao convés.
• ESPIAS: Termo muito conhecido no meio maríti-
mo que significa "cabos de amarração ou atraca-

ção". As espias compõem o conjunto de cabos 
que têm a função de amarrar ou atracar a 
embarcação à terra firme (cais, píer...) ou a 
outra embarcação.

Os principais cabos deste conjunto são: 
Lançantes, espringues e través.
1 - Lançante de proa: Evita que a embarcação 
caia a ré.

2 - Través de proa: Evita que a embarcação 
abra do cais.
3 - Espringue de proa: Evita que a embarcação 
caia a vante.
4 - Espringue de popa: Evita que a embarcação 
caia a ré.
5 - Través de popa: Evita que a embarcação 
abra do cais.
6 - Lançante de popa: Evita que a embarcação 
caia a vante.

 Fonte: Navegar é Fácil - geraldo miranda de barros
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Antes de trabalhar no Porto do Rio sempre fui amante da fotografia, 
e mesmo sem ter nenhuma especialidade no assunto me arrisco em 
registrar momentos - lugares por onde estou - como uma forma de 
guardar aquela lembrança, aquele lugar, onde ali vivi algo bom.
Ao começar a trabalhar no Porto do Rio de Janeiro, vi o local com 
outros olhos, não só o profissional, por estar atuando na minha área 
(logística), mas também pelo hobby da fotografia.

“Quem não se encanta quando caminha pelo Píer Mauá e 
encontra um transatlântico?  Não podemos negar que são 
belíssimos...”

É encantador passar pela Ponte Rio-Niterói, ver os movimentos dos 
navios, saber que é pelo modal marítimo que recebemos matéria 
prima, suprimentos...

Hoje, trabalhando no setor do Shipping e tendo um pouco mais de 
acesso aos navios, percebi a grandeza e a beleza bruta de fotos que 
teria como registrar. Não há sensação melhor de que apreciar uma 
bela paisagem e momentos únicos.
A fotografia é uma forma de ficção. É ao mesmo tempo um registo 
da realidade e um autorretrato, porque só o fotógrafo consegue ver 
aquilo da maneira que registra.
O click de uma fotografia é como um alguém dizendo: Você salvou 
algo que jamais poderá ser o mesmo!
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PORTO 
ATRAVÉS 
DAS 
LENTES 
Uma matéria totalmente dedicada ao Porto do Rio de Janeiro.

por Anna Carolina Cavalcanti

TPS



Como dizia o pensador Salvador Faria: 
“Todos são peças importantes no trabalho 
em equipe, cada um representa uma 
pequena parcela do resultado final. 
Quando um falha, todos devem se unir 
para sua reconstrução”. 
O setor de SMS, preocupado em manter a 
melhoria contínua dos processos voltados 
a segurança dos colaboradores, imple-
mentou a Blitz de Segurança. O objetivo 
dessa ferramenta é a identificação e o 
tratamento do maior número possível de 
desvios, em um prazo de aproximadamen-
te 01 (uma) hora de observação. Para isso, 
todos os Técnicos de Segurança do Traba-
lho são concentrados em uma determina-
da área para que, em dupla, possam acom-
panhar as atividades operacionais, corri-
gindo todos os desvios identificados na 
ação.
A medida que os desvios são identifica-
dos, os colaboradores envolvidos na ope-
ração são reunidos para realização de uma 
orientação e tratativa deles. O mais impor-
tante é que todos são tratados imediata-
mente com as equipes.
As informações levantadas nas Blitz de 
Segurança são registradas em um formulá-
rio padrão. Ainda que seja uma ação cole-
tiva, cada Técnico de Segurança do Traba-
lho realiza os seus apontamentos individu-
ais. Ao término da realização da Blitz, os 
TSTs se reúnem, ainda na área operacio-
nal, para apresentação de seus dados, 
“feedback” da ação e fechamento do 
ICSO (Índice de Conformidade em Segu-
rança Operacional), que é calculado pelo 
total de desvios tratados dividido pelo 
total de desvios identificados.
Para definir a área onde a ação acontece-
rá, é seguido os seguintes critérios lista-
dos abaixo: 
• Quantitativo de ocorrências;
• Quantitativo de desvios de SMS;
• Criticidade das atividades;
• Apontamentos de irregularidades.
Atualmente já realizamos a Blitz de Segu-
rança nas áreas:
- US LOG (berço 01, berço 02, berço 03, 
ARM 22, berço 05, berço 06 e berço 07);
- Central de Resíduos;
- Massame;
- Oficina de Solda;
- Sea Partners;
- Oficina de Manutenção;
- GCOMEX.
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Dois mil e dezoito foi um ano de muitos desafios 
para o Sistema de Gestão Integrado – SGI. Passa-
mos por Auditorias de Transição das Normas de 
Gestão da Qualidade ISO 9001: 2015 e Gestão de 
Meio Ambiente ISO 14001: 2015, Auditorias Inter-
nas, Auditoria de clientes, de Processos e Requisi-
tos Legais, além da Certificação ISO 9001:2015 na 
Sea Partner. O sucesso nos resultados alcançados 
em 2018 em todas as auditorias é fruto do traba-
lho de todos que fazem parte da nossa empresa.
Em 2019 o programa de auditorias continua,  
porém o SGI tem novidades que serão comparti-
lhadas com todos ao longo do ano, sempre com 
foco na melhoria contínua dos nossos processos. 
Uma dessas novidades é a implantação do Pro-
grama de Excelência em Gestão, que irá contem-
plar a unificação de dois rituais importantes de 
Reuniões de Análise Crítica (RAC) já implantadas 
na empresa, a RAC SGI e a RAC Planejamento 
Estratégico.

Dentre os principais objetivos do Programa, desta-
cam-se:
• Implantar a cultura de gerenciamento de resulta-
dos, conduzindo à análise e a elaboração de 
planos de ação que assegurem resultados estraté-
gicos, garantindo a continuidade do negócio e a 
melhoria contínua. 
• Estimular a disciplina de monitoramento dos 
resultados através dos indicadores gerenciais e 
operacionais, identificando as causas do não cum-
primento de metas e a apresentação das ações 
para solucionar os problemas identificados.

• Permitir um compartilhamento de informações 
e aprendizado entre gestões.
• Trabalhar a “Disciplina” na cultura organiza-
cional, principalmente em relação a assiduida-
de e pontualidade, qualidade das análises de 
problemas e respectivas ações para corrigir 
desvios

 As reuniões passam a ser mensais com a apre-
sentação de resultados estratégicos e de gestão 
de todos os setores. No Programa de Excelência 
em Gestão serão estabelecidos critérios e os 
setores serão pontuados e classificados como 
Gestão OURO, PRATA e BRONZE de acordo com 
atendimento ao estabelecido no Manual do Pro-
grama de Excelência que será divulgado para 
todos.

E vem muitas novidades por ai!
 
Você tem um projeto de melhoria que gostaria 
de compartilhar com todos, de forma criativa, 
estruturada e utilizando Ferramentas da Quali-
dade? Esse ano o SGI irá proporcionar para 
todos os colaboradores interessados a oportuni-
dade de apresentar em grupos esses projetos e 
ainda receber prêmios! Aguardem!
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SGI

por Sandro Nogueira

PROGRAMA 
DE 

EXCELÊNCIA 
EM GESTÃO                             



O prazo para entregar a declaração é até as 23 horas e 59 minu-
tos do dia 28/04/2019. Não declarar imposto de renda 2019 
pode implicar em multa para o contribuinte, além de outras 
penalidades acerca do CPF. O benefício de declarar o imposto 
assim que for liberada pela receita o envio da declaração é o 
recebimento da restituição na liberação dos primeiros lotes. 
Quanto antes declarar, mais rápido irá receber a restituição.
Quem deve declarar?
A Receita Federal ainda não divulgou as regras para este ano, 
mas no ano passado, as regras para declaração eram as seguin-
tes:
Tem a obrigação de entregar a Declaração de Ajuste Anual do 
Imposto de Renda Pessoa Física 2019, referente aos recebi-
mentos durante o ano de 2018, todos os brasileiros que se 
enquadrem em alguma das situações abaixo:

• Receberam rendimentos Tributáveis acima de R$ 28.559,70;
• Receberam rendimentos não tributáveis, ou tributáveis exclu-
sivamente na fonte acima de R$ 40.000,00;
• Realizou operações na bolsa de valores ou de mercados futu-
ros;
• Obtiveram ganho de capital sobre a alienação de bens e 
direitos;
• Receberam renda anual rural bruta superior a R$ 142.798,50;
• Pessoas que passaram a ter condição de residente no Brasil, 
ao decorrer do ano passado;
• Os que possuem veículos e outros bens materiais, como imó-
veis, por exemplo, que somam mais de R$300 mil;

Fique atento à algumas mudanças que ocorrerão na decla-
ração deste ano:

Já está preparado e com as documentações separa-
das, para sua declaração de Imposto de Renda? 

Declaração de IRPF 2018 Declaração de IRPF 2019 

Preenchimento de campos des�nados às 
informações complementares era faculta�vo. 

Preenchimento de campos des�nados às 
informações complementares é obrigatório. 

Declaração de CPF de dependentes a par�r de 
8 anos. 

Declaração de CPF de dependentes de qualquer 
idade. 

Informar o CNPJ da ins�tuição financeira onde 
tem conta-corrente e aplicações financeiras 
era faculta�vo. 

Informar o CNPJ da ins�tuição financeira onde 
tem conta-corrente e aplicações financeiras é 
obrigatório. 

Informar sobre a alíquota efe�va u�lizada no 
cálculo da apuração do imposto era 
facultativo. 

Informar sobre a alíquota efe�va u�lizada no 
cálculo da apuração do imposto é obrigatório. 

Possibilidade de impressão do DARF para 
pagamento de todas as quotas do imposto, 
mesmo em atraso. 

Possibilidade de impressão do DARF para 
pagamento de todas as quotas do imposto, 
mesmo em atraso. 

E para se planejar e não ter 
problemas no envio da 
declaração é bom nos 

anteciparmos e começarmos a 
separar documentações como:
• Providencie o CPF de todos os dependentes. A partir de 
2019, deverá ser informado o CPF de todos os dependentes 
declarados na declaração, inclusive recém-nascidos. Em 
2018 a exigência era para apenas maiores de 8 anos. Não 
deixe de se antecipar a nova regra. O documento pode ser 
solicitado nas agências do Banco do Brasil, da Caixa ou dos 
Correios;

• Providencie os comprovantes de despesas com saúde. Os 
gastos com saúde realizados pelo contribuinte e seus depen-
dentes podem ser deduzidos integralmente da Declaração 
de Imposto de Renda;

• Organize as despesas com educação. Os gastos com educa-
ção dedutíveis do IR são: escolas de ensino infantil (creches 
e pré –escolas), fundamental, médio, superior, pós gradua-
ção e técnico. Podem ser abatidos do IR as despesas com 
educação do contribuinte e de seus dependentes, porém há 
um limite. Em 2018 era de 3.561, 50 por pessoa;

• Solicite ao seu gerente ou gere o informe de rendimentos 
no site de seu banco. É de extrema importância ter o informe 
de rendimento de todos os bancos no qual possui conta. O 
informe demonstra dados sobre os saldos de contas corren-
tes, poupanças, fundos e outras aplicações dos dias 
31/12/2017 até 31/12/2018, além dos ganhos oriundos de 
investimentos ocorridos no ano anterior;

• Solicite o comprovante de rendimentos ao RH de sua 
empresa. O documento é fundamental na realização da 
declaração;

• Separe as informações e documentos caso tenha realizado 
compra ou venda de carros e imóveis no ano passado, pois a 
transação precisa ser declarada no IR. Tenha em mãos 
recibo, nota fiscal, contrato de financiamento ou escritura. Na 
Declaração de Imposto de Renda será necessário declarar 
CPF OU CNPJ de quem comprou ou vendeu o bem e o valor 
do bem. Para financiamentos será necessário informar o 
nome do banco, número do contrato, o montante financiado, 
número e valor das prestações, além do valor de entrada.

PROGRAMA 
DE 

EXCELÊNCIA 
EM GESTÃO                             

CONTROLADORIA

IMPOSTO DE    
RENDA 2019

por Renata Monnerat



O prazo para entregar a declaração é até as 23 horas e 59 minu-
tos do dia 28/04/2019. Não declarar imposto de renda 2019 
pode implicar em multa para o contribuinte, além de outras 
penalidades acerca do CPF. O benefício de declarar o imposto 
assim que for liberada pela receita o envio da declaração é o 
recebimento da restituição na liberação dos primeiros lotes. 
Quanto antes declarar, mais rápido irá receber a restituição.
Quem deve declarar?
A Receita Federal ainda não divulgou as regras para este ano, 
mas no ano passado, as regras para declaração eram as seguin-
tes:
Tem a obrigação de entregar a Declaração de Ajuste Anual do 
Imposto de Renda Pessoa Física 2019, referente aos recebi-
mentos durante o ano de 2018, todos os brasileiros que se 
enquadrem em alguma das situações abaixo:

• Receberam rendimentos Tributáveis acima de R$ 28.559,70;
• Receberam rendimentos não tributáveis, ou tributáveis exclu-
sivamente na fonte acima de R$ 40.000,00;
• Realizou operações na bolsa de valores ou de mercados futu-
ros;
• Obtiveram ganho de capital sobre a alienação de bens e 
direitos;
• Receberam renda anual rural bruta superior a R$ 142.798,50;
• Pessoas que passaram a ter condição de residente no Brasil, 
ao decorrer do ano passado;
• Os que possuem veículos e outros bens materiais, como imó-
veis, por exemplo, que somam mais de R$300 mil;

Fique atento à algumas mudanças que ocorrerão na decla-
ração deste ano:

E para se planejar e não ter 
problemas no envio da 
declaração é bom nos 

anteciparmos e começarmos a 
separar documentações como:
• Providencie o CPF de todos os dependentes. A partir de 
2019, deverá ser informado o CPF de todos os dependentes 
declarados na declaração, inclusive recém-nascidos. Em 
2018 a exigência era para apenas maiores de 8 anos. Não 
deixe de se antecipar a nova regra. O documento pode ser 
solicitado nas agências do Banco do Brasil, da Caixa ou dos 
Correios;

• Providencie os comprovantes de despesas com saúde. Os 
gastos com saúde realizados pelo contribuinte e seus depen-
dentes podem ser deduzidos integralmente da Declaração 
de Imposto de Renda;

• Organize as despesas com educação. Os gastos com educa-
ção dedutíveis do IR são: escolas de ensino infantil (creches 
e pré –escolas), fundamental, médio, superior, pós gradua-
ção e técnico. Podem ser abatidos do IR as despesas com 
educação do contribuinte e de seus dependentes, porém há 
um limite. Em 2018 era de 3.561, 50 por pessoa;

• Solicite ao seu gerente ou gere o informe de rendimentos 
no site de seu banco. É de extrema importância ter o informe 
de rendimento de todos os bancos no qual possui conta. O 
informe demonstra dados sobre os saldos de contas corren-
tes, poupanças, fundos e outras aplicações dos dias 
31/12/2017 até 31/12/2018, além dos ganhos oriundos de 
investimentos ocorridos no ano anterior;

• Solicite o comprovante de rendimentos ao RH de sua 
empresa. O documento é fundamental na realização da 
declaração;

• Separe as informações e documentos caso tenha realizado 
compra ou venda de carros e imóveis no ano passado, pois a 
transação precisa ser declarada no IR. Tenha em mãos 
recibo, nota fiscal, contrato de financiamento ou escritura. Na 
Declaração de Imposto de Renda será necessário declarar 
CPF OU CNPJ de quem comprou ou vendeu o bem e o valor 
do bem. Para financiamentos será necessário informar o 
nome do banco, número do contrato, o montante financiado, 
número e valor das prestações, além do valor de entrada.
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Na Triunfo Logística o setor deT.I está englobado 
em todos os conjuntos de operações, dados ou 
atividades por meio de recursos tecnológicos,  
fazendo com que os setores da empresa consi-
gam finalizar suas tarefas de forma mais rápida, 
segura e competente. Isso garante um aumento 
da produtividade e diminui (muito) ou até 
mesmo elimina a necessidade de controle 
manual, possibilitando trabalhar em atividades 
mais estratégicas, beneficiando a evolução da 
empresa.
Como estamos em constante evolução na área da 
tecnologia, novos conceitos, soluções e aplica-
ções vem sendo criados constantemente. Nós, 
funcionários do setor de T.I, vivemos em busca 
de mais conhecimento - quase sempre - para que 
estejamos prontos, não para solucionar novos 
problemas, mas sim, evitar que eles ocorram. 
Para isso contamos com ferramentas capazes de 
enviar e receber uma grande quantidade de 
informações de forma segura, fazendo backup 
de todos os dados de maneira automática.
Conheça abaixo algumas dessas ferramentas 
que vem auxliando as nossas e as suas ativida-
des: 

MPLS:

MPLS permite comunicação ponto-a-ponto da 
sede da Triunfo com suas filiais em alta velocida-
de e total segurança das informações transmiti-
das, interligando pontos de troca de tráfego,  
assegurando alta performance, como se todos os 
links estivessem no mesmo espaço físico.  

Backup na nuvem:

O Backup na nuvem é a forma mais segura de 
armazenar cópias dos dados de todos os arqui-
vos da rede, garantindo uma recuperação rápida 
caso algo inusitado aconteça. Dessa forma, 
mesmo que ocorra um acidente físico ao nosso 
servidor de dados, os arquivos estarão guarda-
dos com toda segurança possível no provedor do 
serviço. Atualmente estamos testando o serviço 
Azure da Microsoft.

Power B.I.:

O T.I vem desenvolvendo testes de B.I com a 
ferramenta da Microsoft – Power BI. Mais deta-
lhes na próxima matéria

por Alexsander Nunes
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A Lei 12.815 de 5 de junho de 2013, conhecida como Lei 
dos Portos atual, traz alguns esclarecimentos essenciais 
para aqueles que desenvolvem atividades relacionadas 
à área portuária. Dentre eles encontra-se a classificação 
das atividades do trabalho portuário, as quais permane-
cem divididas em seis categorias distintas, denomina-
das: (i) capatazia; (ii) estiva; (iii) conferência de carga; 
(iv) conserto de carga; (v) vigilância de embarcações e 
(vi) bloco.
As atividades desenvolvidas por cada uma dessas cate-
gorias encontram-se descritas no artigo 40, § 1º, da Lei 
nº 12.815/2013 da seguinte forma: 

I - capatazia: atividade de movimentação de mercado-
rias nas instalações dentro do porto, compreendendo o 
recebimento, conferência, transporte interno, abertura 
de volumes para a conferência aduaneira, manipulação, 
arrumação e entrega, bem como o carregamento e des-
carga de embarcações, quando efetuados por aparelha-
mento portuário; 
II - estiva: atividade de movimentação de mercadorias 
nos conveses ou nos porões das embarcações principais 
ou auxiliares, incluindo o transbordo, arrumação, peação 
e despeação, bem como o carregamento e a descarga, 
quando realizados com equipamentos de bordo; 
III - conferência de carga: contagem de volumes, anota-
ção de suas características, procedência ou destino, 
verificação do estado das mercadorias, assistência à 
pesagem, conferência do manifesto e demais serviços 
correlatos, nas operações de carregamento e descarga 
de embarcações;
IV - conserto de carga: reparo e restauração das embala-
gens de mercadorias, nas operações de carregamento e 

descarga de embarcações, reembalagem, marcação, 
remarcação, carimbagem, etiquetagem, abertura de 
volumes para vistoria e posterior recomposição;
V - vigilância de embarcações: atividade de fiscaliza-
ção da entrada e saída de pessoas a bordo das embar-
cações atracadas ou fundeadas ao largo, bem como da 
movimentação de mercadorias nos portalós, rampas, 
porões, conveses, plataformas e em outros locais da 
embarcação; e 
VI - bloco: atividade de limpeza e conservação de 
embarcações mercantes e de seus tanques, incluindo 
batimento de ferrugem, pintura, reparos de pequena 
monta e serviços correlatos.
De acordo com o exposto no artigo 40 da Lei nº  12.815 
de 2013, o trabalho portuário desenvolvido pelas cate-
gorias listadas acima, nos portos organizados, poderá 
ser realizado por: (i) trabalhadores portuários avulsos e 
(ii) por trabalhadores portuários com vínculo emprega-
tício a prazo indeterminado.

Na modalidade avulsa, o trabalho portuário é desenvol-
vido por duas espécies de trabalhadores: aqueles 
registrados nos OGMOs – Órgãos Gestores de Mão de 
Obra - ou, de forma complementar, por trabalhadores 
cadastrados, que se candidatam ao trabalho no local de 
escalação do porto (conhecido como “parede”), con-
correndo com outros trabalhadores de sua categoria 
aos serviços disponíveis naquele momento.
Os OGMOs foram introduzidos pela Lei 8.630 de 1993, 
como alternativa ao fornecimento de mão de obra 
avulsa por meio dos Sindicatos, modalidade até então 
praticada pelo setor. Cada porto organizado passou a 
ter o seu próprio OGMO, constituído por meio da união 
dos operadores portuários daquela localidade, ficando 
o referido órgão responsável pela gestão da mão de 
obra portuária. 
 A escalação dos trabalhadores é de responsabi-
lidade do OGMO e feita por meio de um sistema de 
rodízio, de modo a garantir o acesso ao trabalho, de 
maneira igualitária, a todos os trabalhadores que se 
apresentem para a escalação. 
Por sua vez, o trabalho das categorias de capatazia, 
bloco, estiva, conferência de carga, conserto de carga e 
vigilância de embarcações, realizado por trabalhado-
res com vínculo empregatício a prazo indeterminado 
(regulado pelo Parágrafo Segundo do artigo 40, da Lei 
nº 12.815 de 2013) terá que ser feito exclusivamente 
dentre trabalhadores portuários avulsos registrados.

por Isabele Bonzoumet
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A Lei 12.815 de 5 de junho de 2013, conhecida como Lei 
dos Portos atual, traz alguns esclarecimentos essenciais 
para aqueles que desenvolvem atividades relacionadas 
à área portuária. Dentre eles encontra-se a classificação 
das atividades do trabalho portuário, as quais permane-
cem divididas em seis categorias distintas, denomina-
das: (i) capatazia; (ii) estiva; (iii) conferência de carga; 
(iv) conserto de carga; (v) vigilância de embarcações e 
(vi) bloco.
As atividades desenvolvidas por cada uma dessas cate-
gorias encontram-se descritas no artigo 40, § 1º, da Lei 
nº 12.815/2013 da seguinte forma: 

I - capatazia: atividade de movimentação de mercado-
rias nas instalações dentro do porto, compreendendo o 
recebimento, conferência, transporte interno, abertura 
de volumes para a conferência aduaneira, manipulação, 
arrumação e entrega, bem como o carregamento e des-
carga de embarcações, quando efetuados por aparelha-
mento portuário; 
II - estiva: atividade de movimentação de mercadorias 
nos conveses ou nos porões das embarcações principais 
ou auxiliares, incluindo o transbordo, arrumação, peação 
e despeação, bem como o carregamento e a descarga, 
quando realizados com equipamentos de bordo; 
III - conferência de carga: contagem de volumes, anota-
ção de suas características, procedência ou destino, 
verificação do estado das mercadorias, assistência à 
pesagem, conferência do manifesto e demais serviços 
correlatos, nas operações de carregamento e descarga 
de embarcações;
IV - conserto de carga: reparo e restauração das embala-
gens de mercadorias, nas operações de carregamento e 

descarga de embarcações, reembalagem, marcação, 
remarcação, carimbagem, etiquetagem, abertura de 
volumes para vistoria e posterior recomposição;
V - vigilância de embarcações: atividade de fiscaliza-
ção da entrada e saída de pessoas a bordo das embar-
cações atracadas ou fundeadas ao largo, bem como da 
movimentação de mercadorias nos portalós, rampas, 
porões, conveses, plataformas e em outros locais da 
embarcação; e 
VI - bloco: atividade de limpeza e conservação de 
embarcações mercantes e de seus tanques, incluindo 
batimento de ferrugem, pintura, reparos de pequena 
monta e serviços correlatos.
De acordo com o exposto no artigo 40 da Lei nº  12.815 
de 2013, o trabalho portuário desenvolvido pelas cate-
gorias listadas acima, nos portos organizados, poderá 
ser realizado por: (i) trabalhadores portuários avulsos e 
(ii) por trabalhadores portuários com vínculo emprega-
tício a prazo indeterminado.

Na modalidade avulsa, o trabalho portuário é desenvol-
vido por duas espécies de trabalhadores: aqueles 
registrados nos OGMOs – Órgãos Gestores de Mão de 
Obra - ou, de forma complementar, por trabalhadores 
cadastrados, que se candidatam ao trabalho no local de 
escalação do porto (conhecido como “parede”), con-
correndo com outros trabalhadores de sua categoria 
aos serviços disponíveis naquele momento.
Os OGMOs foram introduzidos pela Lei 8.630 de 1993, 
como alternativa ao fornecimento de mão de obra 
avulsa por meio dos Sindicatos, modalidade até então 
praticada pelo setor. Cada porto organizado passou a 
ter o seu próprio OGMO, constituído por meio da união 
dos operadores portuários daquela localidade, ficando 
o referido órgão responsável pela gestão da mão de 
obra portuária. 
 A escalação dos trabalhadores é de responsabi-
lidade do OGMO e feita por meio de um sistema de 
rodízio, de modo a garantir o acesso ao trabalho, de 
maneira igualitária, a todos os trabalhadores que se 
apresentem para a escalação. 
Por sua vez, o trabalho das categorias de capatazia, 
bloco, estiva, conferência de carga, conserto de carga e 
vigilância de embarcações, realizado por trabalhado-
res com vínculo empregatício a prazo indeterminado 
(regulado pelo Parágrafo Segundo do artigo 40, da Lei 
nº 12.815 de 2013) terá que ser feito exclusivamente 
dentre trabalhadores portuários avulsos registrados.
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As empresas possuem um papel fundamental 
na formação de jovens aprendizes, pois contri-
buem de maneira direta e decisiva para a com-
plementação acadêmica, orientação profissio-
nal, pessoal e principalmente com o treina-
mento específico pelo qual todos passam ao 
longo de sua rotina na instituição. A contratação 
de um jovem aprendiz permite à empresa 
capacitar colaboradores de acordo com suas 
principais necessidades e seguindo a cultura 
interna. Isso significa treinar para atender 
demandas específicas, relacionadas ao modelo 
de negócio da instituição, além disso, demons-
tra responsabilidade social.
Naturalmente, toda companhia espera receber 
um jovem que tenha vontade de aprender e se 
desenvolver pessoal e profissionalmente, mas 
nós entendemos a responsabilidade que assu-
mimos ao receber estes profissionais? A 
empresa tem a função de formar os aprendizes, 
complementar a sua formação acadêmica, dar-
-lhe orientação de maneira pedagógica, 
desenvolvendo competências e habilidades 
para desempenhar uma profissão. Ele, por sua 
vez, é um profissional em formação, capaz de 
aprender a superar desafios, compreender 

valores e contribuir também para o desenvolvi-
mento da instituição.

Há a necessidade de entendimento e clareza 
sobre o fato de que, muito além de ‘dar uma opor-
tunidade’, estamos trabalhando no desenvolvi-
mento e preparação de um profissional e cidadão 
que atuará na sociedade, podendo ainda se 
tornar um grande líder. Precisamos perceber o 
quão é difícil e desafiador toda a novidade do 
mundo corporativo atrelado ao compromisso de 
ser proativo, trabalhar e construir uma carreira. O 
ideal somos todos nós adotarmos a prática de 
sentar, ouvir e conversar fazendo indicações, 
auxilia-los na execução das atividades e ajuda-

-los nos momentos de dificuldades. Cabe a 
todos nós, Triunfo Logística, enquanto 
equipe, estimularmos sua a criatividade e 
inovação para fazer com que ele possa efeti-
vamente ser o talento que possui o potencial 
de se tornar.

“Cabe a todos nós, Triunfo Logísti-
ca, enquanto equipe, estimularmos 
a sua criatividade e inovação para 
fazer com que ele possa efetiva-
mente ser o talento que possui o 
potencial de se tornar...”

No dia 28 de dezembro de 2018 ocorreu a 
primeira reunião de alinhamento voltada 
para os nossos jovens aprendizes e o intuito 
deste encontro foi compreender as deman-
das e dificuldades destes colaboradores para 
que assim possamos investir em ações de 
melhoria. Neste dia foram abordados temas 
como vestimenta no local de trabalho, atra-
sos, faltas na capacitação prática e teórica, 
desempenho e comportamento no local de 
trabalho, atividades desempenhadas em seus 
setores, expectativas em relação ao projeto, 
entre outros.
Foi possível identificar a unanime solicitação 
de feedback por parte dos jovens. É impor-
tante reconhecer e evidenciar as coisas boas 
que estão fazendo e, mais do que isso, pontu-
ar onde precisam melhorar. Essa é a arte do 
feedback individual fundamentado: utilizar 
situações ou comportamentos como exem-
plos para o  entendimento dos aspectos posi-
tivos e dos pontos que o jovem deve desen-
volver. Uma boa opção também é realizar a 
rotação das atividades que o aprendiz desen-
volve com o intuito de aprimorar suas outras 
competências. Estimular o aprendiz a manter 
os estudos mostrando que o desenvolvimento 
acadêmico trará ascensão profissional e atra-
vés de exemplos positivos mostrar a impor-
tância de valores como a ética, responsabili-
dade e compromisso com resultados.
Esse início é o primeiro passo de uma jorna-
da e uma aventura muito grande que é a 
carreira profissional.  Praticar o exercício de 
fazer com que os jovens acreditem mais neles 
faz a diferença, na verdade, na vida de qual-
quer pessoa.
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As empresas possuem um papel fundamental 
na formação de jovens aprendizes, pois contri-
buem de maneira direta e decisiva para a com-
plementação acadêmica, orientação profissio-
nal, pessoal e principalmente com o treina-
mento específico pelo qual todos passam ao 
longo de sua rotina na instituição. A contratação 
de um jovem aprendiz permite à empresa 
capacitar colaboradores de acordo com suas 
principais necessidades e seguindo a cultura 
interna. Isso significa treinar para atender 
demandas específicas, relacionadas ao modelo 
de negócio da instituição, além disso, demons-
tra responsabilidade social.
Naturalmente, toda companhia espera receber 
um jovem que tenha vontade de aprender e se 
desenvolver pessoal e profissionalmente, mas 
nós entendemos a responsabilidade que assu-
mimos ao receber estes profissionais? A 
empresa tem a função de formar os aprendizes, 
complementar a sua formação acadêmica, dar-
-lhe orientação de maneira pedagógica, 
desenvolvendo competências e habilidades 
para desempenhar uma profissão. Ele, por sua 
vez, é um profissional em formação, capaz de 
aprender a superar desafios, compreender 

valores e contribuir também para o desenvolvi-
mento da instituição.

Há a necessidade de entendimento e clareza 
sobre o fato de que, muito além de ‘dar uma opor-
tunidade’, estamos trabalhando no desenvolvi-
mento e preparação de um profissional e cidadão 
que atuará na sociedade, podendo ainda se 
tornar um grande líder. Precisamos perceber o 
quão é difícil e desafiador toda a novidade do 
mundo corporativo atrelado ao compromisso de 
ser proativo, trabalhar e construir uma carreira. O 
ideal somos todos nós adotarmos a prática de 
sentar, ouvir e conversar fazendo indicações, 
auxilia-los na execução das atividades e ajuda-

-los nos momentos de dificuldades. Cabe a 
todos nós, Triunfo Logística, enquanto 
equipe, estimularmos sua a criatividade e 
inovação para fazer com que ele possa efeti-
vamente ser o talento que possui o potencial 
de se tornar.

“É importante reconhecer e 
evidenciar as coisas boas que 
estão fazendo e, mais do que 
isso, pontuar onde precisam 
melhorar...”
No dia 28 de dezembro de 2018 ocorreu a 
primeira reunião de alinhamento voltada 
para os nossos jovens aprendizes e o intuito 
deste encontro foi compreender as deman-
das e dificuldades destes colaboradores para 
que assim possamos investir em ações de 
melhoria. Neste dia foram abordados temas 
como vestimenta no local de trabalho, atra-
sos, faltas na capacitação prática e teórica, 
desempenho e comportamento no local de 
trabalho, atividades desempenhadas em seus 
setores, expectativas em relação ao projeto, 
entre outros.
Foi possível identificar a unanime solicitação 
de feedback por parte dos jovens. É impor-
tante reconhecer e evidenciar as coisas boas 
que estão fazendo e, mais do que isso, pontu-
ar onde precisam melhorar. Essa é a arte do 
feedback individual fundamentado: utilizar 
situações ou comportamentos como exem-
plos para o  entendimento dos aspectos posi-
tivos e dos pontos que o jovem deve desen-
volver. Uma boa opção também é realizar a 
rotação das atividades que o aprendiz desen-
volve com o intuito de aprimorar suas outras 
competências. Estimular o aprendiz a manter 
os estudos mostrando que o desenvolvimento 
acadêmico trará ascensão profissional e atra-
vés de exemplos positivos mostrar a impor-
tância de valores como a ética, responsabili-
dade e compromisso com resultados.
Esse início é o primeiro passo de uma jorna-
da e uma aventura muito grande que é a 
carreira profissional.  Praticar o exercício de 
fazer com que os jovens acreditem mais neles 
faz a diferença, na verdade, na vida de qual-
quer pessoa.
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No dia 18 de dezembro tivemos a oportunidade 
de presentear crianças da comunidade do Caju, 
através do projeto Kobra Thai Kids que incentiva 
e faz com que crianças a partir de 6 anos reali-
zem a prática do Muay Thai. 
O Projeto funciona terças e quintas e é gratuito. 
Com a ajuda da equipe DHO e demais colabora-
dores da empresa, além de amigos e familiares, 
foi possível realizarmos a compra de protetores 
bucais, bandagem, além de brinquedos e reali-
zar uma festinha com direito a bolo, salgadinho e 
refrigerantes.  

Foi gratificante ver o quanto cada criança pre-
sente ficou surpresa e muito alegre com a che-
gada do Papai Noel e tudo que receberam 
naquele dia. Através de cada sorriso, abraço e 
palavra de carinho por parte dos professores 
do projeto e responsáveis, foi possível perce-
ber o quanto atitudes simples transformaram o 
dia deles de forma muito especial e certamente 
marcante. 
Gostaríamos de agradecer a cada colaborador 
da Triunfo que esteve envolvido e fica a expec-
tativa para que a cada ano possamos continuar 
desenvolvendo ações tão importantes como 
esta, pois sem dúvida reforçam nossa responsa-
bilidade social e carinho pela comunidade ao 
qual estamos inseridos.

O mês de dezembro movimentou as emoções da 
equipe de DHO da Triunfo Logística, que se 
mobilizou não apenas para uma ação social, mas 
para duas!
Enquanto todos se organizavam para embrulhar 
presentes arrecadados e garantir o lanche espe-
cial para as crianças do Projeto Kobra Thais Kids, 
parte do time dedicou algumas horas de sua 
manhã para salvar vidas. Sabe como?
Doando Sangue!

Isso mesmo. A doação de sangue, principalmente 
próxima as datas festivas, é extremamente 
necessária, devido ao aumento de acidente e a 
redução de pessoas doando – consequência de 
viagens de férias, por exemplo.
Quem tiver interesse em doar, pode encontrar 
mais informações e detalhes na página do Hemo-
rio - www.hemorio.rj.gov.br.  Mas, os requisitos 
básicos para o doador, você confere abaixo:
Estar bem de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar 
no mínimo 50 kg, e não estar em jejum, evitando 
apenas alimentos gordurosos nas 3 horas que 
antecedem a doação.
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VAMOS JUNTOS 
MUDAR O MUNDO?
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Papai Noel faz surpresa ao Projeto Kobra Thai Kids. 

por Luana Barreira

Uma verdade para ser dita sempre: Cada gota Conta!

por Ana Luísa Pereira



Conforme a Consolidação das Leis do Traba-
lho (CLT), o colaborador poderá aproveitar 
seu período de férias depois do cumprimento 
do período aquisitivo, ou seja, após 12 meses 
de trabalho a partir da data de registro na 
carteira profissional. No final de cada ano é 
gerada uma programação de férias pelo seu 
superior imediato, que é responsável pelo 
agendamento do período de descanso. As 
férias devem ser aproveitadas num período 
contínuo.  
Porém, se o colaborador tiver muitas faltas 
injustificadas no período aquisitivo, terá uma 
diminuição proporcional dos dias de férias, 
conforme previsto em lei: 

É direito do colaborador converter parte das 
férias (10 dias) em dinheiro, conhecido como 
abono pecuniário.
O colaborador em férias coletivas com menos de 
12 meses de trabalho, a partir da data de registro 
na carteira, receberá proporcionalmente aos 
meses trabalhados. O período aquisitivo é zerado 
no dia em que iniciam as férias e começa uma 
nova contagem, que determinará as próximas 
férias do colaborador. 

Não se esqueça de manter sempre os 
seus dados e os dados dos seus 
dependentes atualizados na empre-
sa.
Caso tenha algum dado desatualiza-
do, procure o atendimento do DHO, 
localizado no Caju - 3º, de segunda a 
sexta feira, de 07 as 12 horas,
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HORA DAS FÉRIAS
Antes de arrumar a mala, é importante saber mais 

sobre seus direitos e deveres.

por Byanka Arruzzo



A hiperplasia prostática benigna 
(HPB) é um crescimento benigno da 
Próstata e uma das patologias mais 
comuns nos homens a partir da 
quinta década de vida, podendo 
associar-se a sintomas do trato 
urinário inferior (STUI).  A doença 
costuma interferir nas atividades 
diárias e no padrão do sono dos 
pacientes e, quando não tratada, 
pode levar à retenção urinária,  
insuficiência renal e outras doen-
ças.

O quadro clínico é variável, poden-
do apresentar sintomas intermiten-
tes ou progressivos. Alguns pacien-
tes apresentam STUI mesmo sem 
crescimento expressivo da próstata, 
da mesma forma que algumas pes-
soas com aumento prostático signi-
ficativo podem permanecer oligos-
sintomáticas (pouco ou sem sinto-
mas).
Os sintomas são divididos em três 
grupos: 
Sintomas de Armazenamento: 
aumento da frequência urinária 
(polaciúria), noctúria(Urinar várias 
vezes a noite), urgência/incontinên-

cia urinária e enurese noturna.
Sintomas de Esvaziamento: Jato 
fraco, bífido ou intermitente, hesita-
ção, esforço miccional e gotejamento 
terminal. 
Sintomas Pós-miccionais: Sensa-
ção de esvaziamento incompleto e 
gotejamento pós-miccional. 
Prevalência: Não há uma prevalên-
cia determinada para o HPB, a 
grande maioria dos homens, iniciam 
o crescimento benigno da Próstata a 
partir de 40/45 anos, sendo mais 
comum na faixa de 55 a 70 anos, 
tendo relação com dieta rica em gor-
duras, obesidade, grande ingestão 
de álcool, sedentarismo, tabagismo e 
síndrome metabólica.

Diagnóstico clínico é baseado na 
presença de sintomas de trato uriná-
rio inferior e exame digital da prós-
tata (que pode ou não estar aumenta-
da).  Porém a gravidade dos sintomas 
não está correlacionada ao tamanho 
da próstata. Na história clínica deve-
-se também questionar sobre: históri-
co de infecção urinária recorrente, 
disfunção sexual (problemas de ere-
ção/ejaculação), hematúria (Sangue 
na urina), doenças neurológicas(A-

VC, Parkinson), antecedentes cirúrgi-
cos, cálculo vesical (na bexiga) e 
histórico familiar de câncer de prós-
tata. O diagnóstico se baseia sempre 
no Toque retal e PSA total e livre, 
exame digital da próstata (EDP) e 
exames complementares. 
Alguns exames complementares 
auxiliam na avaliação inicial a fim de 
excluir diagnósticos diferenciais. São 
eles: Exame Qualitativo de Urina 
(EQU), PSA total sérico, Função renal 
(Creatinina/Taxa de filtração glo-
merular) e Ultra Sonografia(USG) das 
Vias Urinárias e Próstata.

A decisão sobre o tratamento deve 
ser individualizada e compartilhada 
com o paciente. As principais opções 
de manejo são: 

Expectante (conservador): algumas 
medidas comportamentais podem 
ajudar a reduzir os sintomas, como a 
redução da ingestão de líquidos à 
noite, exercícios para treinamento 
vesical como dupla micção para 
esvaziar a bexiga mais efetivamente, 
redução do uso de álcool, café e 
cigarros (efeito diurético e irritativo 
vesical) e medicamentoso conforme 
decisão médica, já que existem 
diversas opções de medicações de 
monoterapia. 

Tratamento Cirúrgico: as princi-
pais indicações de tratamento cirúr-
gico são a retenção urinária refratá-
ria ao tratamento ou recorrente, 
hematúria recorrente, insuficiência 
renal e cálculo vesical. 

A Ressecção Transuretral da Próstata 
(RTUP) é considerada o tratamento 
padrão-ouro entre as terapias cirúr-
gicas, e existe também a Prostatecto-
mia Transvesical (PTV) , além de 
outros tratamentos minimamente 
invasivos.                                                                                                                                                                        

A visita frequente ao seu médico é 
sempre indispensável. Mas, ao sinal 
de qualquer sintoma diferente, 
sejam os listados aqui, ou quaisquer 
outros, antes de tomar qualquer 
medida, você deve buscar auxilio e 
orientação médica.
Ah, se você tem algum destes sinto-
mas, ou tem histórico familiar, deve 
fazer o exame da Próstata, a partir 
de 40/45 anos.

E lembre-se: Procure anualmente o 
Urologista! 

Fique sempre atento aos 
sinais e sintomas...

Diagnóstico

As áreas de vivência operacionais têm por objetivo 
oferecer aos colaboradores um ambiente para inte-
ração, descanso e lazer, contribuindo para uma 
melhor qualidade de vida no trabalho. Os cuidados 
com estes aspectos devem estar presentes em todos 
os locais da empresa, pois um ambiente com colabo-
radores mais satisfeitos, impacta diretamente nos 
resultados alcançados.
Todos gostam de conviver em ambientes mais agra-
dáveis, desta forma as pessoas conseguem se rela-
cionar de uma forma melhor. Partindo então deste 
conceito, entendemos que uma área de utilização 
compartilhada é capaz de gerar melhores relações 
interpessoais e profissionais. 

Do cotidiano ao desenvolvimento 
O desejo oferecer um local dedicado ao descanso e 
a interação dos colaboradores, unido a importância 
de padronização das áreas da empresa, fortaleceu ao 
longo do tempo a ideia de produzir um espaço que 
atendesse as conformidades de segurança da área 
operacional e que ao mesmo tempo, fornecesse ao 
nosso time o conforto que merecem. 
A concepção do projeto se iniciou a partir de pesqui-
sas de módulos utilizados em diversos locais que 
possuem as mesmas necessidades de infraestrutura 
que a nossa. Foi elaborado então pelo departamento 
de Engenharia uma proposta visual, fazendo o uso da 
ferramenta de desenho SolidWorks, onde é possível 
observar as características tridimensionais do dese-
nho. 
Aperfeiçoando as estruturas já existentes de contai-
ners de 20 pés, foram sendo realizadas alterações 
afim de tornar espaço mais cômodo. Deste modo, foi 
realizada a instalação de painéis termo isolantes, 
comumente chamados de “Painéis EPS”. Esses 
painéis possuem uma alta versatilidade de instala-
ção, a facilidade de higienização e tem como princi-
pal benefício a redução da transferência de calor 
externo para a parte interna do ambiente. 
Visto a necessidade de melhoria de toda a parte da 
iluminação, inserimos na parte frontal dos containers 
placas de acrílico, que permitem o conforto visual 
que a iluminação natural produz. A luz do sol também 
é responsável por tornar o ambiente mais agradável, 
aumentando a sensação de bem-estar dos seus usuá-

rios. Visualmente, a placa deu destaque ao protó-
tipo, deixando-o mais moderno e atraente.
Implementamos em todos eles a climatização, 
através de aparelhos de ar condicionado, o que 
garante não apenas o conforto térmico, mas 
também conserva o ar limpo em suas instalações 
internas. 
O destaque desse projeto é que foi possível utili-
zar materiais já existentes na própria Triunfo, e 
colocar em prática a execução de um módulo de 
menor tamanho, de forma econômica e sustentá-
vel. 

O benefício de um módulo de vivência móvel
Além de todos os benefícios já citados anterior-
mente, os módulos de vivência também têm o 
objetivo de reduzir a necessidade de movimen-
tação dos colaboradores entre as áreas. Constru-
ções de alvenaria, além de possuírem um custo 
mais elevado, não conseguem oferecer a mesma 
mobilidade de um container. Assim, o projeto 
consegue fornecer áreas de vivência mais próxi-
mas aos espaços em que o colaborador atua de 
fato, fazendo com que o mesmo não precise se 
deslocar para acessar o local.

Importância do Descanso Entre as Atividades do Tra-
balho 
Para resguardar a saúde, a segurança e melhorar 
a eficiência do trabalho, os colaboradores 
devem ter ambientes agradáveis para realizar 
suas pausas. É importante lembrar que nas áreas 
operacionais, ocorrem trabalhos com esforços 
físicos durante as operações, o que gera um 
maior cansaço e consequentemente, uma maior 
necessidade de descanso. 
Pausas e momentos de compartilhamento de 
ideias são imprescindíveis para mantermos um 
colaborador mais acolhido e disposto durante 
execução de suas atividades. 

O Valor da Engenharia para a identificação das 
melhorias: 
A área de atividade da Engenharia tem como 
função atender às demandas da sociedade, apli-
cando seu conhecimento científico, econômico, 
social e prático com o intuito de inventar, dese-
nhar, construir, manter e melhorar ambientes, 
estruturas, mecanismos, etc.
O setor de engenharia / infraestrutura da Triunfo 
Logística está constantemente buscando melho-
rias e desenvolvimento para a empresa. Apesar 
da alta demanda, estamos sempre receptíveis e 
ficamos felizes quando recebemos novos desa-
fios. 
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HPB

por Claudio Eurico



A hiperplasia prostática benigna 
(HPB) é um crescimento benigno da 
Próstata e uma das patologias mais 
comuns nos homens a partir da 
quinta década de vida, podendo 
associar-se a sintomas do trato 
urinário inferior (STUI).  A doença 
costuma interferir nas atividades 
diárias e no padrão do sono dos 
pacientes e, quando não tratada, 
pode levar à retenção urinária,  
insuficiência renal e outras doen-
ças.

O quadro clínico é variável, poden-
do apresentar sintomas intermiten-
tes ou progressivos. Alguns pacien-
tes apresentam STUI mesmo sem 
crescimento expressivo da próstata, 
da mesma forma que algumas pes-
soas com aumento prostático signi-
ficativo podem permanecer oligos-
sintomáticas (pouco ou sem sinto-
mas).
Os sintomas são divididos em três 
grupos: 
Sintomas de Armazenamento: 
aumento da frequência urinária 
(polaciúria), noctúria(Urinar várias 
vezes a noite), urgência/incontinên-

cia urinária e enurese noturna.
Sintomas de Esvaziamento: Jato 
fraco, bífido ou intermitente, hesita-
ção, esforço miccional e gotejamento 
terminal. 
Sintomas Pós-miccionais: Sensa-
ção de esvaziamento incompleto e 
gotejamento pós-miccional. 
Prevalência: Não há uma prevalên-
cia determinada para o HPB, a 
grande maioria dos homens, iniciam 
o crescimento benigno da Próstata a 
partir de 40/45 anos, sendo mais 
comum na faixa de 55 a 70 anos, 
tendo relação com dieta rica em gor-
duras, obesidade, grande ingestão 
de álcool, sedentarismo, tabagismo e 
síndrome metabólica.

Diagnóstico clínico é baseado na 
presença de sintomas de trato uriná-
rio inferior e exame digital da prós-
tata (que pode ou não estar aumenta-
da).  Porém a gravidade dos sintomas 
não está correlacionada ao tamanho 
da próstata. Na história clínica deve-
-se também questionar sobre: históri-
co de infecção urinária recorrente, 
disfunção sexual (problemas de ere-
ção/ejaculação), hematúria (Sangue 
na urina), doenças neurológicas(A-

VC, Parkinson), antecedentes cirúrgi-
cos, cálculo vesical (na bexiga) e 
histórico familiar de câncer de prós-
tata. O diagnóstico se baseia sempre 
no Toque retal e PSA total e livre, 
exame digital da próstata (EDP) e 
exames complementares. 
Alguns exames complementares 
auxiliam na avaliação inicial a fim de 
excluir diagnósticos diferenciais. São 
eles: Exame Qualitativo de Urina 
(EQU), PSA total sérico, Função renal 
(Creatinina/Taxa de filtração glo-
merular) e Ultra Sonografia(USG) das 
Vias Urinárias e Próstata.

A decisão sobre o tratamento deve 
ser individualizada e compartilhada 
com o paciente. As principais opções 
de manejo são: 

Expectante (conservador): algumas 
medidas comportamentais podem 
ajudar a reduzir os sintomas, como a 
redução da ingestão de líquidos à 
noite, exercícios para treinamento 
vesical como dupla micção para 
esvaziar a bexiga mais efetivamente, 
redução do uso de álcool, café e 
cigarros (efeito diurético e irritativo 
vesical) e medicamentoso conforme 
decisão médica, já que existem 
diversas opções de medicações de 
monoterapia. 

Tratamento Cirúrgico: as princi-
pais indicações de tratamento cirúr-
gico são a retenção urinária refratá-
ria ao tratamento ou recorrente, 
hematúria recorrente, insuficiência 
renal e cálculo vesical. 

A Ressecção Transuretral da Próstata 
(RTUP) é considerada o tratamento 
padrão-ouro entre as terapias cirúr-
gicas, e existe também a Prostatecto-
mia Transvesical (PTV) , além de 
outros tratamentos minimamente 
invasivos.                                                                                                                                                                        

E quando eu devo buscar 
ajuda de um Urologista?

A visita frequente ao seu médico é 
sempre indispensável. Mas, ao sinal 
de qualquer sintoma diferente, 
sejam os listados aqui, ou quaisquer 
outros, antes de tomar qualquer 
medida, você deve buscar auxilio e 
orientação médica.
Ah, se você tem algum destes sinto-
mas, ou tem histórico familiar, deve 
fazer o exame da Próstata, a partir 
de 40/45 anos.

E lembre-se: Procure anualmente o 
Urologista! 

Tratamento

As áreas de vivência operacionais têm por objetivo 
oferecer aos colaboradores um ambiente para inte-
ração, descanso e lazer, contribuindo para uma 
melhor qualidade de vida no trabalho. Os cuidados 
com estes aspectos devem estar presentes em todos 
os locais da empresa, pois um ambiente com colabo-
radores mais satisfeitos, impacta diretamente nos 
resultados alcançados.
Todos gostam de conviver em ambientes mais agra-
dáveis, desta forma as pessoas conseguem se rela-
cionar de uma forma melhor. Partindo então deste 
conceito, entendemos que uma área de utilização 
compartilhada é capaz de gerar melhores relações 
interpessoais e profissionais. 

Do cotidiano ao desenvolvimento 
O desejo oferecer um local dedicado ao descanso e 
a interação dos colaboradores, unido a importância 
de padronização das áreas da empresa, fortaleceu ao 
longo do tempo a ideia de produzir um espaço que 
atendesse as conformidades de segurança da área 
operacional e que ao mesmo tempo, fornecesse ao 
nosso time o conforto que merecem. 
A concepção do projeto se iniciou a partir de pesqui-
sas de módulos utilizados em diversos locais que 
possuem as mesmas necessidades de infraestrutura 
que a nossa. Foi elaborado então pelo departamento 
de Engenharia uma proposta visual, fazendo o uso da 
ferramenta de desenho SolidWorks, onde é possível 
observar as características tridimensionais do dese-
nho. 
Aperfeiçoando as estruturas já existentes de contai-
ners de 20 pés, foram sendo realizadas alterações 
afim de tornar espaço mais cômodo. Deste modo, foi 
realizada a instalação de painéis termo isolantes, 
comumente chamados de “Painéis EPS”. Esses 
painéis possuem uma alta versatilidade de instala-
ção, a facilidade de higienização e tem como princi-
pal benefício a redução da transferência de calor 
externo para a parte interna do ambiente. 
Visto a necessidade de melhoria de toda a parte da 
iluminação, inserimos na parte frontal dos containers 
placas de acrílico, que permitem o conforto visual 
que a iluminação natural produz. A luz do sol também 
é responsável por tornar o ambiente mais agradável, 
aumentando a sensação de bem-estar dos seus usuá-

rios. Visualmente, a placa deu destaque ao protó-
tipo, deixando-o mais moderno e atraente.
Implementamos em todos eles a climatização, 
através de aparelhos de ar condicionado, o que 
garante não apenas o conforto térmico, mas 
também conserva o ar limpo em suas instalações 
internas. 
O destaque desse projeto é que foi possível utili-
zar materiais já existentes na própria Triunfo, e 
colocar em prática a execução de um módulo de 
menor tamanho, de forma econômica e sustentá-
vel. 

O benefício de um módulo de vivência móvel
Além de todos os benefícios já citados anterior-
mente, os módulos de vivência também têm o 
objetivo de reduzir a necessidade de movimen-
tação dos colaboradores entre as áreas. Constru-
ções de alvenaria, além de possuírem um custo 
mais elevado, não conseguem oferecer a mesma 
mobilidade de um container. Assim, o projeto 
consegue fornecer áreas de vivência mais próxi-
mas aos espaços em que o colaborador atua de 
fato, fazendo com que o mesmo não precise se 
deslocar para acessar o local.

Importância do Descanso Entre as Atividades do Tra-
balho 
Para resguardar a saúde, a segurança e melhorar 
a eficiência do trabalho, os colaboradores 
devem ter ambientes agradáveis para realizar 
suas pausas. É importante lembrar que nas áreas 
operacionais, ocorrem trabalhos com esforços 
físicos durante as operações, o que gera um 
maior cansaço e consequentemente, uma maior 
necessidade de descanso. 
Pausas e momentos de compartilhamento de 
ideias são imprescindíveis para mantermos um 
colaborador mais acolhido e disposto durante 
execução de suas atividades. 

O Valor da Engenharia para a identificação das 
melhorias: 
A área de atividade da Engenharia tem como 
função atender às demandas da sociedade, apli-
cando seu conhecimento científico, econômico, 
social e prático com o intuito de inventar, dese-
nhar, construir, manter e melhorar ambientes, 
estruturas, mecanismos, etc.
O setor de engenharia / infraestrutura da Triunfo 
Logística está constantemente buscando melho-
rias e desenvolvimento para a empresa. Apesar 
da alta demanda, estamos sempre receptíveis e 
ficamos felizes quando recebemos novos desa-
fios. 
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Acreditando que o ambiente de trabalho 
influencia bastante na produtividade, o 
setor de Relações Institucionais realizou 
decorações com ornamentações natali-
nas na Triunfo Logística. Quatro árvores 
de Natal e guirlandas foram montadas nas 
dependências da empresa. A decoração 
teve como objetivo proporcionar um 
clima envolvente e descontraído para que 
as pessoas entrassem no clima da come-
moração. 
Dezembro foi um mês cheio de atividades 
para o setor de Relações Institucionais. 
Festa das crianças!
A integração de empresas privadas e 
setores públicos do bairro do Caju fize-
ram um Natal mais feliz. Sub Bairros do 
Caju, tais como Chatuba, Parque Alegria, 
Parque Conquista e Vila Olímpica, reuni-
ram cerca de 950 crianças, que foram con-
templadas com uma grande festividade, 
onde foram distribuídos bolos, cachorro 
quente, pipocas, refrigerantes e rolaram 
diversas brincadeiras.
Um dia de alegria no Asilo Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro...
A Triunfo se sensibilizou com os idosos 
abrigados no Asilo Nossa Senhora do Per-
pétuo Socorro, proporcionando a eles 
uma tarde mais feliz em parceria com o 
professor de educação física e a agente 
comunitária da Clínica da Família CMS 
Fernando Braga Lopes, onde foram servi-
dos lanches e a distribuição de presentes 
feita através do Papai Noel para os idosos. 
As crianças do Caju estão com o inglês na 
ponta da língua...
O Instituto Renovando Atitudes em parce-
ria com a Triunfo Logística realizou a 
formatura da primeira turma do curso de 
inglês para as crianças do bairro Caju. 

Lugar de criança é na escola...e com material!
Mediante a boa relação entre a empresa e 
a comunidade, a Triunfo Logística procura 
realizar integrações não somente com 
outras empresas privadas, mas com os 
setores públicos, visando assim, abraçar 
de maneira mais abrangente a comunida-
de do Caju.  Através das parcerias que já 
deram certo, temos o Projeto de Reforço 
Escolar na 4ª Companhia do Caju (antiga 
UPP), representado pela competente 
Noele Griffo, onde 50 crianças são benefi-
ciadas o ano todo. Ali realizamos uma 
tarde festiva com lanches para as crianças 
e a entrega de kits escolares. 
Elos do bem!
Finalizando as atividades de dezembro, a 
Supervisora de Relações Institucionais, 
Suzana Barreto, em uma ação reservada, 
mobilizou e envolveu amigos em um  
grande ato de amor e solidariedade, que 
nomeou de Elos do Bem. Nesta ação, 
foram beneficiadas mais de 150 crianças 
da Escola Municipal Marechal Esperidião 
Rosas e da Creche Municipal Sempre 
Vida Parque da Conquista 
E assim, com esses valores, vivenciamos 
experiências extremamente significati-
vas!

Nossos agradecimentos especiais aos 
ELOS DO BEM:

Alexandro Tondato, Aline Leite, Alzira 
Reis, Amanda Faria, Ana Paula Bastos, 
Arlan Cavalcante, Bruno Sá, Cícero 
Mathiassos (Santista), Christiano Zanelato 
(Skol), Danicleide Cordeiro, Deborah 
Britto, Douglas Pereira, Edinho da Oficina, 
Fabiano Júlio, Francisco Vieira, Gilberto 
Bezerra, Glaucia Nascimento, Glauco 
Sonsin, Hamilton Guimarães, Herculano 
Caiado, Juliana Ferreira, Leonardo Medei-
ros, Lívia Nascimento, Marcelo Bressane, 
Mariana Monnerat, Marília Rosa, Mario 
Meira, Mario Zam, Mery Luci, Miguel Neto, 
Mônica Junqueira, Paulo Cesar (PC), 
Pedro Vianna, Priscila Catacione, Renata 
Monnerat, Rodolpho Trindade, Rodrigo 
Salles, Sandro Nogueira, Sônia Affonso, 
Suellen Guilhen, Thiago Marcelino (Thia-
gão) , Thiago da ket Log, Thiago Lima e 
Thiago Rodrigues. 

As áreas de vivência operacionais têm por objetivo 
oferecer aos colaboradores um ambiente para inte-
ração, descanso e lazer, contribuindo para uma 
melhor qualidade de vida no trabalho. Os cuidados 
com estes aspectos devem estar presentes em todos 
os locais da empresa, pois um ambiente com colabo-
radores mais satisfeitos, impacta diretamente nos 
resultados alcançados.
Todos gostam de conviver em ambientes mais agra-
dáveis, desta forma as pessoas conseguem se rela-
cionar de uma forma melhor. Partindo então deste 
conceito, entendemos que uma área de utilização 
compartilhada é capaz de gerar melhores relações 
interpessoais e profissionais. 

Do cotidiano ao desenvolvimento 
O desejo oferecer um local dedicado ao descanso e 
a interação dos colaboradores, unido a importância 
de padronização das áreas da empresa, fortaleceu ao 
longo do tempo a ideia de produzir um espaço que 
atendesse as conformidades de segurança da área 
operacional e que ao mesmo tempo, fornecesse ao 
nosso time o conforto que merecem. 
A concepção do projeto se iniciou a partir de pesqui-
sas de módulos utilizados em diversos locais que 
possuem as mesmas necessidades de infraestrutura 
que a nossa. Foi elaborado então pelo departamento 
de Engenharia uma proposta visual, fazendo o uso da 
ferramenta de desenho SolidWorks, onde é possível 
observar as características tridimensionais do dese-
nho. 
Aperfeiçoando as estruturas já existentes de contai-
ners de 20 pés, foram sendo realizadas alterações 
afim de tornar espaço mais cômodo. Deste modo, foi 
realizada a instalação de painéis termo isolantes, 
comumente chamados de “Painéis EPS”. Esses 
painéis possuem uma alta versatilidade de instala-
ção, a facilidade de higienização e tem como princi-
pal benefício a redução da transferência de calor 
externo para a parte interna do ambiente. 
Visto a necessidade de melhoria de toda a parte da 
iluminação, inserimos na parte frontal dos containers 
placas de acrílico, que permitem o conforto visual 
que a iluminação natural produz. A luz do sol também 
é responsável por tornar o ambiente mais agradável, 
aumentando a sensação de bem-estar dos seus usuá-

rios. Visualmente, a placa deu destaque ao protó-
tipo, deixando-o mais moderno e atraente.
Implementamos em todos eles a climatização, 
através de aparelhos de ar condicionado, o que 
garante não apenas o conforto térmico, mas 
também conserva o ar limpo em suas instalações 
internas. 
O destaque desse projeto é que foi possível utili-
zar materiais já existentes na própria Triunfo, e 
colocar em prática a execução de um módulo de 
menor tamanho, de forma econômica e sustentá-
vel. 

O benefício de um módulo de vivência móvel
Além de todos os benefícios já citados anterior-
mente, os módulos de vivência também têm o 
objetivo de reduzir a necessidade de movimen-
tação dos colaboradores entre as áreas. Constru-
ções de alvenaria, além de possuírem um custo 
mais elevado, não conseguem oferecer a mesma 
mobilidade de um container. Assim, o projeto 
consegue fornecer áreas de vivência mais próxi-
mas aos espaços em que o colaborador atua de 
fato, fazendo com que o mesmo não precise se 
deslocar para acessar o local.

Importância do Descanso Entre as Atividades do Tra-
balho 
Para resguardar a saúde, a segurança e melhorar 
a eficiência do trabalho, os colaboradores 
devem ter ambientes agradáveis para realizar 
suas pausas. É importante lembrar que nas áreas 
operacionais, ocorrem trabalhos com esforços 
físicos durante as operações, o que gera um 
maior cansaço e consequentemente, uma maior 
necessidade de descanso. 
Pausas e momentos de compartilhamento de 
ideias são imprescindíveis para mantermos um 
colaborador mais acolhido e disposto durante 
execução de suas atividades. 

O Valor da Engenharia para a identificação das 
melhorias: 
A área de atividade da Engenharia tem como 
função atender às demandas da sociedade, apli-
cando seu conhecimento científico, econômico, 
social e prático com o intuito de inventar, dese-
nhar, construir, manter e melhorar ambientes, 
estruturas, mecanismos, etc.
O setor de engenharia / infraestrutura da Triunfo 
Logística está constantemente buscando melho-
rias e desenvolvimento para a empresa. Apesar 
da alta demanda, estamos sempre receptíveis e 
ficamos felizes quando recebemos novos desa-
fios. 
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RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

FESTIVIDADES
NATALINAS

por Glaucia Nascimento



Acreditando que o ambiente de trabalho 
influencia bastante na produtividade, o 
setor de Relações Institucionais realizou 
decorações com ornamentações natali-
nas na Triunfo Logística. Quatro árvores 
de Natal e guirlandas foram montadas nas 
dependências da empresa. A decoração 
teve como objetivo proporcionar um 
clima envolvente e descontraído para que 
as pessoas entrassem no clima da come-
moração. 
Dezembro foi um mês cheio de atividades 
para o setor de Relações Institucionais. 
Festa das crianças!
A integração de empresas privadas e 
setores públicos do bairro do Caju fize-
ram um Natal mais feliz. Sub Bairros do 
Caju, tais como Chatuba, Parque Alegria, 
Parque Conquista e Vila Olímpica, reuni-
ram cerca de 950 crianças, que foram con-
templadas com uma grande festividade, 
onde foram distribuídos bolos, cachorro 
quente, pipocas, refrigerantes e rolaram 
diversas brincadeiras.
Um dia de alegria no Asilo Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro...
A Triunfo se sensibilizou com os idosos 
abrigados no Asilo Nossa Senhora do Per-
pétuo Socorro, proporcionando a eles 
uma tarde mais feliz em parceria com o 
professor de educação física e a agente 
comunitária da Clínica da Família CMS 
Fernando Braga Lopes, onde foram servi-
dos lanches e a distribuição de presentes 
feita através do Papai Noel para os idosos. 
As crianças do Caju estão com o inglês na 
ponta da língua...
O Instituto Renovando Atitudes em parce-
ria com a Triunfo Logística realizou a 
formatura da primeira turma do curso de 
inglês para as crianças do bairro Caju. 

Lugar de criança é na escola...e com material!
Mediante a boa relação entre a empresa e 
a comunidade, a Triunfo Logística procura 
realizar integrações não somente com 
outras empresas privadas, mas com os 
setores públicos, visando assim, abraçar 
de maneira mais abrangente a comunida-
de do Caju.  Através das parcerias que já 
deram certo, temos o Projeto de Reforço 
Escolar na 4ª Companhia do Caju (antiga 
UPP), representado pela competente 
Noele Griffo, onde 50 crianças são benefi-
ciadas o ano todo. Ali realizamos uma 
tarde festiva com lanches para as crianças 
e a entrega de kits escolares. 
Elos do bem!
Finalizando as atividades de dezembro, a 
Supervisora de Relações Institucionais, 
Suzana Barreto, em uma ação reservada, 
mobilizou e envolveu amigos em um  
grande ato de amor e solidariedade, que 
nomeou de Elos do Bem. Nesta ação, 
foram beneficiadas mais de 150 crianças 
da Escola Municipal Marechal Esperidião 
Rosas e da Creche Municipal Sempre 
Vida Parque da Conquista 
E assim, com esses valores, vivenciamos 
experiências extremamente significati-
vas!

Nossos agradecimentos especiais aos 
ELOS DO BEM:

Alexandro Tondato, Aline Leite, Alzira 
Reis, Amanda Faria, Ana Paula Bastos, 
Arlan Cavalcante, Bruno Sá, Cícero 
Mathiassos (Santista), Christiano Zanelato 
(Skol), Danicleide Cordeiro, Deborah 
Britto, Douglas Pereira, Edinho da Oficina, 
Fabiano Júlio, Francisco Vieira, Gilberto 
Bezerra, Glaucia Nascimento, Glauco 
Sonsin, Hamilton Guimarães, Herculano 
Caiado, Juliana Ferreira, Leonardo Medei-
ros, Lívia Nascimento, Marcelo Bressane, 
Mariana Monnerat, Marília Rosa, Mario 
Meira, Mario Zam, Mery Luci, Miguel Neto, 
Mônica Junqueira, Paulo Cesar (PC), 
Pedro Vianna, Priscila Catacione, Renata 
Monnerat, Rodolpho Trindade, Rodrigo 
Salles, Sandro Nogueira, Sônia Affonso, 
Suellen Guilhen, Thiago Marcelino (Thia-
gão) , Thiago da ket Log, Thiago Lima e 
Thiago Rodrigues. 

As áreas de vivência operacionais têm por objetivo 
oferecer aos colaboradores um ambiente para inte-
ração, descanso e lazer, contribuindo para uma 
melhor qualidade de vida no trabalho. Os cuidados 
com estes aspectos devem estar presentes em todos 
os locais da empresa, pois um ambiente com colabo-
radores mais satisfeitos, impacta diretamente nos 
resultados alcançados.
Todos gostam de conviver em ambientes mais agra-
dáveis, desta forma as pessoas conseguem se rela-
cionar de uma forma melhor. Partindo então deste 
conceito, entendemos que uma área de utilização 
compartilhada é capaz de gerar melhores relações 
interpessoais e profissionais. 

Do cotidiano ao desenvolvimento 
O desejo oferecer um local dedicado ao descanso e 
a interação dos colaboradores, unido a importância 
de padronização das áreas da empresa, fortaleceu ao 
longo do tempo a ideia de produzir um espaço que 
atendesse as conformidades de segurança da área 
operacional e que ao mesmo tempo, fornecesse ao 
nosso time o conforto que merecem. 
A concepção do projeto se iniciou a partir de pesqui-
sas de módulos utilizados em diversos locais que 
possuem as mesmas necessidades de infraestrutura 
que a nossa. Foi elaborado então pelo departamento 
de Engenharia uma proposta visual, fazendo o uso da 
ferramenta de desenho SolidWorks, onde é possível 
observar as características tridimensionais do dese-
nho. 
Aperfeiçoando as estruturas já existentes de contai-
ners de 20 pés, foram sendo realizadas alterações 
afim de tornar espaço mais cômodo. Deste modo, foi 
realizada a instalação de painéis termo isolantes, 
comumente chamados de “Painéis EPS”. Esses 
painéis possuem uma alta versatilidade de instala-
ção, a facilidade de higienização e tem como princi-
pal benefício a redução da transferência de calor 
externo para a parte interna do ambiente. 
Visto a necessidade de melhoria de toda a parte da 
iluminação, inserimos na parte frontal dos containers 
placas de acrílico, que permitem o conforto visual 
que a iluminação natural produz. A luz do sol também 
é responsável por tornar o ambiente mais agradável, 
aumentando a sensação de bem-estar dos seus usuá-

rios. Visualmente, a placa deu destaque ao protó-
tipo, deixando-o mais moderno e atraente.
Implementamos em todos eles a climatização, 
através de aparelhos de ar condicionado, o que 
garante não apenas o conforto térmico, mas 
também conserva o ar limpo em suas instalações 
internas. 
O destaque desse projeto é que foi possível utili-
zar materiais já existentes na própria Triunfo, e 
colocar em prática a execução de um módulo de 
menor tamanho, de forma econômica e sustentá-
vel. 

O benefício de um módulo de vivência móvel
Além de todos os benefícios já citados anterior-
mente, os módulos de vivência também têm o 
objetivo de reduzir a necessidade de movimen-
tação dos colaboradores entre as áreas. Constru-
ções de alvenaria, além de possuírem um custo 
mais elevado, não conseguem oferecer a mesma 
mobilidade de um container. Assim, o projeto 
consegue fornecer áreas de vivência mais próxi-
mas aos espaços em que o colaborador atua de 
fato, fazendo com que o mesmo não precise se 
deslocar para acessar o local.

Importância do Descanso Entre as Atividades do Tra-
balho 
Para resguardar a saúde, a segurança e melhorar 
a eficiência do trabalho, os colaboradores 
devem ter ambientes agradáveis para realizar 
suas pausas. É importante lembrar que nas áreas 
operacionais, ocorrem trabalhos com esforços 
físicos durante as operações, o que gera um 
maior cansaço e consequentemente, uma maior 
necessidade de descanso. 
Pausas e momentos de compartilhamento de 
ideias são imprescindíveis para mantermos um 
colaborador mais acolhido e disposto durante 
execução de suas atividades. 

O Valor da Engenharia para a identificação das 
melhorias: 
A área de atividade da Engenharia tem como 
função atender às demandas da sociedade, apli-
cando seu conhecimento científico, econômico, 
social e prático com o intuito de inventar, dese-
nhar, construir, manter e melhorar ambientes, 
estruturas, mecanismos, etc.
O setor de engenharia / infraestrutura da Triunfo 
Logística está constantemente buscando melho-
rias e desenvolvimento para a empresa. Apesar 
da alta demanda, estamos sempre receptíveis e 
ficamos felizes quando recebemos novos desa-
fios. 

Festa das Crianças

Asilo Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Formatura de inglês de crianças do Caju

Ação de material escolar para crianças do Caju



Em sua terceira edição, a Caminhada Contra o 
Câncer já se tornou marco no Caju, trazendo visi-
bilidade para o assunto e ajudando a conscienti-
zar a população sobre os cuidados com a saúde. 
No dia 18 de dezembro de 2018, reunimos cerca 
de 150 pessoas na praça do Caju, para dar início 
a caminhada, que serviu como um meio de divul-
gação de informação, alertando a população 
sobre a importância dos exames periódicos e 
consequentemente do diagnóstico precoce da 
doença.
 A ação foi realizada pelo Setor de Relações Insti-
tucionais da Triunfo Logística e integrou empre-

sas públicas e privadas, como o Instituto Nacional 
de Pesquisas Hidroviárias, o CRAS XV DE MAIO, 
Prefeitura do Rio de Janeiro com a presença da 
Academia Carioca_CMS Fernando Braga Lopes e 
a Superintendência da Zona Portuária. O apoio 
de todos garantiu o sucesso do evento e permitiu 
ampliar o relacionamento dos participantes.
Foi um momento de informação, mas também de 
descontração, com direito a brindes aos partici-
pantes, que saíram de lá com uma blusa e uma 
bolsa personalizadas do evento. 
Agradecemos a todos os participantes desta 
edição e até o ano que vem!  

A importância da vacinação está além do 
próprio ato de imunizar-se. Quando uma 
pessoa se vacina, ela contribui com a 
diminuição de casos de determinada 
doença, não somente para as pessoas 
que estão incluídas em seu convívio 
diário, mas, principalmente em seu local 
de trabalho onde se passa a maior parte 
do dia. 
O Setor Relações Institucionais da Triun-
fo Logística, realizou no dia 12 de dezem-
bro de 2018, a Ação de Imunização para 
os trabalhadores portuários. A vacinação 
ocorreu na área do Arm.18 da Triunfo 
Logística, Porto do Rio de Janeiro, onde 
foram disponibilizadas 500 doses da 
vacina Influenza H1N1, com disponibili-
zação também de preservativos e servi-
ços de enfermagem. 
As vacinas não somente foram aplicadas 
nos funcionários da empresa, mas abran-

gidas para todos os trabalhadores portuá-
rios. Um trabalho de ampla divulgação, 
garantiu que todos os interessados conse-
guissem imunizar-se. O setor administrati-
vo da Triunfo não ficou de fora. No dia 8 de 
janeiro tiveram à disposição a mesma 
oportunidade e aproveitaram para se pre-
venir. 
Para realização desta ação contamos com 
a participação da CIPA, o Departamento 
Médico da Triunfo Logística e Prefeitura 
do Rio de Janeiro - Superintendência da 
Zona Portuária, representada por Pablo 
Mello.   
Participantes portuários imunizados: 
Triunfo Logística, Libra Terminais, Pen-
nant, Multi Terminais, Receita Federal, 
Ministério do Trabalho, OGMO, Docas do 
Rio de Janeiro, Guarda Portuária, Sindicato 
dos Estivadores e Cantinas do Perneta. 

As áreas de vivência operacionais têm por objetivo 
oferecer aos colaboradores um ambiente para inte-
ração, descanso e lazer, contribuindo para uma 
melhor qualidade de vida no trabalho. Os cuidados 
com estes aspectos devem estar presentes em todos 
os locais da empresa, pois um ambiente com colabo-
radores mais satisfeitos, impacta diretamente nos 
resultados alcançados.
Todos gostam de conviver em ambientes mais agra-
dáveis, desta forma as pessoas conseguem se rela-
cionar de uma forma melhor. Partindo então deste 
conceito, entendemos que uma área de utilização 
compartilhada é capaz de gerar melhores relações 
interpessoais e profissionais. 

Do cotidiano ao desenvolvimento 
O desejo oferecer um local dedicado ao descanso e 
a interação dos colaboradores, unido a importância 
de padronização das áreas da empresa, fortaleceu ao 
longo do tempo a ideia de produzir um espaço que 
atendesse as conformidades de segurança da área 
operacional e que ao mesmo tempo, fornecesse ao 
nosso time o conforto que merecem. 
A concepção do projeto se iniciou a partir de pesqui-
sas de módulos utilizados em diversos locais que 
possuem as mesmas necessidades de infraestrutura 
que a nossa. Foi elaborado então pelo departamento 
de Engenharia uma proposta visual, fazendo o uso da 
ferramenta de desenho SolidWorks, onde é possível 
observar as características tridimensionais do dese-
nho. 
Aperfeiçoando as estruturas já existentes de contai-
ners de 20 pés, foram sendo realizadas alterações 
afim de tornar espaço mais cômodo. Deste modo, foi 
realizada a instalação de painéis termo isolantes, 
comumente chamados de “Painéis EPS”. Esses 
painéis possuem uma alta versatilidade de instala-
ção, a facilidade de higienização e tem como princi-
pal benefício a redução da transferência de calor 
externo para a parte interna do ambiente. 
Visto a necessidade de melhoria de toda a parte da 
iluminação, inserimos na parte frontal dos containers 
placas de acrílico, que permitem o conforto visual 
que a iluminação natural produz. A luz do sol também 
é responsável por tornar o ambiente mais agradável, 
aumentando a sensação de bem-estar dos seus usuá-

rios. Visualmente, a placa deu destaque ao protó-
tipo, deixando-o mais moderno e atraente.
Implementamos em todos eles a climatização, 
através de aparelhos de ar condicionado, o que 
garante não apenas o conforto térmico, mas 
também conserva o ar limpo em suas instalações 
internas. 
O destaque desse projeto é que foi possível utili-
zar materiais já existentes na própria Triunfo, e 
colocar em prática a execução de um módulo de 
menor tamanho, de forma econômica e sustentá-
vel. 

O benefício de um módulo de vivência móvel
Além de todos os benefícios já citados anterior-
mente, os módulos de vivência também têm o 
objetivo de reduzir a necessidade de movimen-
tação dos colaboradores entre as áreas. Constru-
ções de alvenaria, além de possuírem um custo 
mais elevado, não conseguem oferecer a mesma 
mobilidade de um container. Assim, o projeto 
consegue fornecer áreas de vivência mais próxi-
mas aos espaços em que o colaborador atua de 
fato, fazendo com que o mesmo não precise se 
deslocar para acessar o local.

Importância do Descanso Entre as Atividades do Tra-
balho 
Para resguardar a saúde, a segurança e melhorar 
a eficiência do trabalho, os colaboradores 
devem ter ambientes agradáveis para realizar 
suas pausas. É importante lembrar que nas áreas 
operacionais, ocorrem trabalhos com esforços 
físicos durante as operações, o que gera um 
maior cansaço e consequentemente, uma maior 
necessidade de descanso. 
Pausas e momentos de compartilhamento de 
ideias são imprescindíveis para mantermos um 
colaborador mais acolhido e disposto durante 
execução de suas atividades. 

O Valor da Engenharia para a identificação das 
melhorias: 
A área de atividade da Engenharia tem como 
função atender às demandas da sociedade, apli-
cando seu conhecimento científico, econômico, 
social e prático com o intuito de inventar, dese-
nhar, construir, manter e melhorar ambientes, 
estruturas, mecanismos, etc.
O setor de engenharia / infraestrutura da Triunfo 
Logística está constantemente buscando melho-
rias e desenvolvimento para a empresa. Apesar 
da alta demanda, estamos sempre receptíveis e 
ficamos felizes quando recebemos novos desa-
fios. 
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3ª CAMINHADA 
CONTRA O CÂNCER

GRIPE AQUI NÃO!



As áreas de vivência operacionais têm por objetivo 
oferecer aos colaboradores um ambiente para inte-
ração, descanso e lazer, contribuindo para uma 
melhor qualidade de vida no trabalho. Os cuidados 
com estes aspectos devem estar presentes em todos 
os locais da empresa, pois um ambiente com colabo-
radores mais satisfeitos, impacta diretamente nos 
resultados alcançados.
Todos gostam de conviver em ambientes mais agra-
dáveis, desta forma as pessoas conseguem se rela-
cionar de uma forma melhor. Partindo então deste 
conceito, entendemos que uma área de utilização 
compartilhada é capaz de gerar melhores relações 
interpessoais e profissionais. 

Do cotidiano ao desenvolvimento 
O desejo oferecer um local dedicado ao descanso e 
a interação dos colaboradores, unido a importância 
de padronização das áreas da empresa, fortaleceu ao 
longo do tempo a ideia de produzir um espaço que 
atendesse as conformidades de segurança da área 
operacional e que ao mesmo tempo, fornecesse ao 
nosso time o conforto que merecem. 
A concepção do projeto se iniciou a partir de pesqui-
sas de módulos utilizados em diversos locais que 
possuem as mesmas necessidades de infraestrutura 
que a nossa. Foi elaborado então pelo departamento 
de Engenharia uma proposta visual, fazendo o uso da 
ferramenta de desenho SolidWorks, onde é possível 
observar as características tridimensionais do dese-
nho. 
Aperfeiçoando as estruturas já existentes de contai-
ners de 20 pés, foram sendo realizadas alterações 
afim de tornar espaço mais cômodo. Deste modo, foi 
realizada a instalação de painéis termo isolantes, 
comumente chamados de “Painéis EPS”. Esses 
painéis possuem uma alta versatilidade de instala-
ção, a facilidade de higienização e tem como princi-
pal benefício a redução da transferência de calor 
externo para a parte interna do ambiente. 
Visto a necessidade de melhoria de toda a parte da 
iluminação, inserimos na parte frontal dos containers 
placas de acrílico, que permitem o conforto visual 
que a iluminação natural produz. A luz do sol também 
é responsável por tornar o ambiente mais agradável, 
aumentando a sensação de bem-estar dos seus usuá-

rios. Visualmente, a placa deu destaque ao protó-
tipo, deixando-o mais moderno e atraente.
Implementamos em todos eles a climatização, 
através de aparelhos de ar condicionado, o que 
garante não apenas o conforto térmico, mas 
também conserva o ar limpo em suas instalações 
internas. 
O destaque desse projeto é que foi possível utili-
zar materiais já existentes na própria Triunfo, e 
colocar em prática a execução de um módulo de 
menor tamanho, de forma econômica e sustentá-
vel. 

O benefício de um módulo de vivência móvel
Além de todos os benefícios já citados anterior-
mente, os módulos de vivência também têm o 
objetivo de reduzir a necessidade de movimen-
tação dos colaboradores entre as áreas. Constru-
ções de alvenaria, além de possuírem um custo 
mais elevado, não conseguem oferecer a mesma 
mobilidade de um container. Assim, o projeto 
consegue fornecer áreas de vivência mais próxi-
mas aos espaços em que o colaborador atua de 
fato, fazendo com que o mesmo não precise se 
deslocar para acessar o local.

Importância do Descanso Entre as Atividades do Tra-
balho 
Para resguardar a saúde, a segurança e melhorar 
a eficiência do trabalho, os colaboradores 
devem ter ambientes agradáveis para realizar 
suas pausas. É importante lembrar que nas áreas 
operacionais, ocorrem trabalhos com esforços 
físicos durante as operações, o que gera um 
maior cansaço e consequentemente, uma maior 
necessidade de descanso. 
Pausas e momentos de compartilhamento de 
ideias são imprescindíveis para mantermos um 
colaborador mais acolhido e disposto durante 
execução de suas atividades. 

O Valor da Engenharia para a identificação das 
melhorias: 
A área de atividade da Engenharia tem como 
função atender às demandas da sociedade, apli-
cando seu conhecimento científico, econômico, 
social e prático com o intuito de inventar, dese-
nhar, construir, manter e melhorar ambientes, 
estruturas, mecanismos, etc.
O setor de engenharia / infraestrutura da Triunfo 
Logística está constantemente buscando melho-
rias e desenvolvimento para a empresa. Apesar 
da alta demanda, estamos sempre receptíveis e 
ficamos felizes quando recebemos novos desa-
fios. 
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As áreas de vivência operacionais têm por objetivo 
oferecer aos colaboradores um ambiente para inte-
ração, descanso e lazer, contribuindo para uma 
melhor qualidade de vida no trabalho. Os cuidados 
com estes aspectos devem estar presentes em todos 
os locais da empresa, pois um ambiente com colabo-
radores mais satisfeitos, impacta diretamente nos 
resultados alcançados.
Todos gostam de conviver em ambientes mais agra-
dáveis, desta forma as pessoas conseguem se rela-
cionar de uma forma melhor. Partindo então deste 
conceito, entendemos que uma área de utilização 
compartilhada é capaz de gerar melhores relações 
interpessoais e profissionais. 

Do cotidiano ao desenvolvimento 
O desejo oferecer um local dedicado ao descanso e 
a interação dos colaboradores, unido a importância 
de padronização das áreas da empresa, fortaleceu ao 
longo do tempo a ideia de produzir um espaço que 
atendesse as conformidades de segurança da área 
operacional e que ao mesmo tempo, fornecesse ao 
nosso time o conforto que merecem. 
A concepção do projeto se iniciou a partir de pesqui-
sas de módulos utilizados em diversos locais que 
possuem as mesmas necessidades de infraestrutura 
que a nossa. Foi elaborado então pelo departamento 
de Engenharia uma proposta visual, fazendo o uso da 
ferramenta de desenho SolidWorks, onde é possível 
observar as características tridimensionais do dese-
nho. 
Aperfeiçoando as estruturas já existentes de contai-
ners de 20 pés, foram sendo realizadas alterações 
afim de tornar espaço mais cômodo. Deste modo, foi 
realizada a instalação de painéis termo isolantes, 
comumente chamados de “Painéis EPS”. Esses 
painéis possuem uma alta versatilidade de instala-
ção, a facilidade de higienização e tem como princi-
pal benefício a redução da transferência de calor 
externo para a parte interna do ambiente. 
Visto a necessidade de melhoria de toda a parte da 
iluminação, inserimos na parte frontal dos containers 
placas de acrílico, que permitem o conforto visual 
que a iluminação natural produz. A luz do sol também 
é responsável por tornar o ambiente mais agradável, 
aumentando a sensação de bem-estar dos seus usuá-

rios. Visualmente, a placa deu destaque ao protó-
tipo, deixando-o mais moderno e atraente.
Implementamos em todos eles a climatização, 
através de aparelhos de ar condicionado, o que 
garante não apenas o conforto térmico, mas 
também conserva o ar limpo em suas instalações 
internas. 
O destaque desse projeto é que foi possível utili-
zar materiais já existentes na própria Triunfo, e 
colocar em prática a execução de um módulo de 
menor tamanho, de forma econômica e sustentá-
vel. 

O benefício de um módulo de vivência móvel
Além de todos os benefícios já citados anterior-
mente, os módulos de vivência também têm o 
objetivo de reduzir a necessidade de movimen-
tação dos colaboradores entre as áreas. Constru-
ções de alvenaria, além de possuírem um custo 
mais elevado, não conseguem oferecer a mesma 
mobilidade de um container. Assim, o projeto 
consegue fornecer áreas de vivência mais próxi-
mas aos espaços em que o colaborador atua de 
fato, fazendo com que o mesmo não precise se 
deslocar para acessar o local.

Importância do Descanso Entre as Atividades do Tra-
balho 
Para resguardar a saúde, a segurança e melhorar 
a eficiência do trabalho, os colaboradores 
devem ter ambientes agradáveis para realizar 
suas pausas. É importante lembrar que nas áreas 
operacionais, ocorrem trabalhos com esforços 
físicos durante as operações, o que gera um 
maior cansaço e consequentemente, uma maior 
necessidade de descanso. 
Pausas e momentos de compartilhamento de 
ideias são imprescindíveis para mantermos um 
colaborador mais acolhido e disposto durante 
execução de suas atividades. 

O Valor da Engenharia para a identificação das 
melhorias: 
A área de atividade da Engenharia tem como 
função atender às demandas da sociedade, apli-
cando seu conhecimento científico, econômico, 
social e prático com o intuito de inventar, dese-
nhar, construir, manter e melhorar ambientes, 
estruturas, mecanismos, etc.
O setor de engenharia / infraestrutura da Triunfo 
Logística está constantemente buscando melho-
rias e desenvolvimento para a empresa. Apesar 
da alta demanda, estamos sempre receptíveis e 
ficamos felizes quando recebemos novos desa-
fios. 



As áreas de vivência operacionais têm por objetivo 
oferecer aos colaboradores um ambiente para inte-
ração, descanso e lazer, contribuindo para uma 
melhor qualidade de vida no trabalho. Os cuidados 
com estes aspectos devem estar presentes em todos 
os locais da empresa, pois um ambiente com colabo-
radores mais satisfeitos, impacta diretamente nos 
resultados alcançados.
Todos gostam de conviver em ambientes mais agra-
dáveis, desta forma as pessoas conseguem se rela-
cionar de uma forma melhor. Partindo então deste 
conceito, entendemos que uma área de utilização 
compartilhada é capaz de gerar melhores relações 
interpessoais e profissionais. 

Do cotidiano ao desenvolvimento 
O desejo oferecer um local dedicado ao descanso e 
a interação dos colaboradores, unido a importância 
de padronização das áreas da empresa, fortaleceu ao 
longo do tempo a ideia de produzir um espaço que 
atendesse as conformidades de segurança da área 
operacional e que ao mesmo tempo, fornecesse ao 
nosso time o conforto que merecem. 
A concepção do projeto se iniciou a partir de pesqui-
sas de módulos utilizados em diversos locais que 
possuem as mesmas necessidades de infraestrutura 
que a nossa. Foi elaborado então pelo departamento 
de Engenharia uma proposta visual, fazendo o uso da 
ferramenta de desenho SolidWorks, onde é possível 
observar as características tridimensionais do dese-
nho. 
Aperfeiçoando as estruturas já existentes de contai-
ners de 20 pés, foram sendo realizadas alterações 
afim de tornar espaço mais cômodo. Deste modo, foi 
realizada a instalação de painéis termo isolantes, 
comumente chamados de “Painéis EPS”. Esses 
painéis possuem uma alta versatilidade de instala-
ção, a facilidade de higienização e tem como princi-
pal benefício a redução da transferência de calor 
externo para a parte interna do ambiente. 
Visto a necessidade de melhoria de toda a parte da 
iluminação, inserimos na parte frontal dos containers 
placas de acrílico, que permitem o conforto visual 
que a iluminação natural produz. A luz do sol também 
é responsável por tornar o ambiente mais agradável, 
aumentando a sensação de bem-estar dos seus usuá-

rios. Visualmente, a placa deu destaque ao protó-
tipo, deixando-o mais moderno e atraente.
Implementamos em todos eles a climatização, 
através de aparelhos de ar condicionado, o que 
garante não apenas o conforto térmico, mas 
também conserva o ar limpo em suas instalações 
internas. 
O destaque desse projeto é que foi possível utili-
zar materiais já existentes na própria Triunfo, e 
colocar em prática a execução de um módulo de 
menor tamanho, de forma econômica e sustentá-
vel. 

O benefício de um módulo de vivência móvel
Além de todos os benefícios já citados anterior-
mente, os módulos de vivência também têm o 
objetivo de reduzir a necessidade de movimen-
tação dos colaboradores entre as áreas. Constru-
ções de alvenaria, além de possuírem um custo 
mais elevado, não conseguem oferecer a mesma 
mobilidade de um container. Assim, o projeto 
consegue fornecer áreas de vivência mais próxi-
mas aos espaços em que o colaborador atua de 
fato, fazendo com que o mesmo não precise se 
deslocar para acessar o local.

Importância do Descanso Entre as Atividades do Tra-
balho 
Para resguardar a saúde, a segurança e melhorar 
a eficiência do trabalho, os colaboradores 
devem ter ambientes agradáveis para realizar 
suas pausas. É importante lembrar que nas áreas 
operacionais, ocorrem trabalhos com esforços 
físicos durante as operações, o que gera um 
maior cansaço e consequentemente, uma maior 
necessidade de descanso. 
Pausas e momentos de compartilhamento de 
ideias são imprescindíveis para mantermos um 
colaborador mais acolhido e disposto durante 
execução de suas atividades. 

O Valor da Engenharia para a identificação das 
melhorias: 
A área de atividade da Engenharia tem como 
função atender às demandas da sociedade, apli-
cando seu conhecimento científico, econômico, 
social e prático com o intuito de inventar, dese-
nhar, construir, manter e melhorar ambientes, 
estruturas, mecanismos, etc.
O setor de engenharia / infraestrutura da Triunfo 
Logística está constantemente buscando melho-
rias e desenvolvimento para a empresa. Apesar 
da alta demanda, estamos sempre receptíveis e 
ficamos felizes quando recebemos novos desa-
fios. 

O final de ano foi agitado na Triunfo Logística e 
para o setor de Comunicação o mês de dezem-
bro foi um mês de festa...ou melhor, de organi-
zar a festa!
Dividida em dois dias, a celebração de fim de 
ano da Triunfo foi a festa para ninguém colocar 
defeito. Muita bebida, muita comida, musica boa 
ao vivo (com grupos dos próprios funcionários 
contratados) e gente bonita fizeram das datas 
um momento inesquecível para quem partici-
pou.
O evento, que aconteceu no Instituto Nacional de 
Pesquisas Hidroviárias – INPH, no Caju, contou 
também com um vasto sorteio de brindes, que 
incluíam televisões, bicicletas, celulares e até 
duas viagens mega especiais – uma para Búzios 
e outra para Foz do Iguaçu.
Os dois dias de festa reuniram quase 400 funcio-
nários e ficamos felizes em poder dizer que 
todos os setores da empresa passaram por lá. 
Agora, o destaque foi o setor do TPS, que parecia 
ter tirado a sorte grande. Vários colaboradores 
do setor foram premiados no sorteio, levando 
para casa itens como torradeiras, ventilador, 
entre outros eletrônicos.
A pedido da gerência da USSUB, houve um 
momento do evento que foi usado para homena-
gear os colaboradores do setor que participa-
ram do Projeto Amigo do Peito, da Petrobrás. Na 
ocasião, foi entregue certificado e cesta de cho-
colates aos destaques do programa. O anúncio e 
a premiação foram realizados pelo diretor 
Rodolpho Trindade, o gerente da USSUB Fabiano 
Julio e o coordenador de operações Leandro 
Rocha.
No final do primeiro dia de evento, um imprevis-
to com a luz ameaçou acabar com a alegria. Mas 
o clima de felicidade e integração empurrou 
todos para fora do salão, fazendo a roda de 
samba ganhar força no coro e agitar ainda mais 
a galera!
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As áreas de vivência operacionais têm por objetivo 
oferecer aos colaboradores um ambiente para inte-
ração, descanso e lazer, contribuindo para uma 
melhor qualidade de vida no trabalho. Os cuidados 
com estes aspectos devem estar presentes em todos 
os locais da empresa, pois um ambiente com colabo-
radores mais satisfeitos, impacta diretamente nos 
resultados alcançados.
Todos gostam de conviver em ambientes mais agra-
dáveis, desta forma as pessoas conseguem se rela-
cionar de uma forma melhor. Partindo então deste 
conceito, entendemos que uma área de utilização 
compartilhada é capaz de gerar melhores relações 
interpessoais e profissionais. 

Do cotidiano ao desenvolvimento 
O desejo oferecer um local dedicado ao descanso e 
a interação dos colaboradores, unido a importância 
de padronização das áreas da empresa, fortaleceu ao 
longo do tempo a ideia de produzir um espaço que 
atendesse as conformidades de segurança da área 
operacional e que ao mesmo tempo, fornecesse ao 
nosso time o conforto que merecem. 
A concepção do projeto se iniciou a partir de pesqui-
sas de módulos utilizados em diversos locais que 
possuem as mesmas necessidades de infraestrutura 
que a nossa. Foi elaborado então pelo departamento 
de Engenharia uma proposta visual, fazendo o uso da 
ferramenta de desenho SolidWorks, onde é possível 
observar as características tridimensionais do dese-
nho. 
Aperfeiçoando as estruturas já existentes de contai-
ners de 20 pés, foram sendo realizadas alterações 
afim de tornar espaço mais cômodo. Deste modo, foi 
realizada a instalação de painéis termo isolantes, 
comumente chamados de “Painéis EPS”. Esses 
painéis possuem uma alta versatilidade de instala-
ção, a facilidade de higienização e tem como princi-
pal benefício a redução da transferência de calor 
externo para a parte interna do ambiente. 
Visto a necessidade de melhoria de toda a parte da 
iluminação, inserimos na parte frontal dos containers 
placas de acrílico, que permitem o conforto visual 
que a iluminação natural produz. A luz do sol também 
é responsável por tornar o ambiente mais agradável, 
aumentando a sensação de bem-estar dos seus usuá-

rios. Visualmente, a placa deu destaque ao protó-
tipo, deixando-o mais moderno e atraente.
Implementamos em todos eles a climatização, 
através de aparelhos de ar condicionado, o que 
garante não apenas o conforto térmico, mas 
também conserva o ar limpo em suas instalações 
internas. 
O destaque desse projeto é que foi possível utili-
zar materiais já existentes na própria Triunfo, e 
colocar em prática a execução de um módulo de 
menor tamanho, de forma econômica e sustentá-
vel. 

O benefício de um módulo de vivência móvel
Além de todos os benefícios já citados anterior-
mente, os módulos de vivência também têm o 
objetivo de reduzir a necessidade de movimen-
tação dos colaboradores entre as áreas. Constru-
ções de alvenaria, além de possuírem um custo 
mais elevado, não conseguem oferecer a mesma 
mobilidade de um container. Assim, o projeto 
consegue fornecer áreas de vivência mais próxi-
mas aos espaços em que o colaborador atua de 
fato, fazendo com que o mesmo não precise se 
deslocar para acessar o local.

Importância do Descanso Entre as Atividades do Tra-
balho 
Para resguardar a saúde, a segurança e melhorar 
a eficiência do trabalho, os colaboradores 
devem ter ambientes agradáveis para realizar 
suas pausas. É importante lembrar que nas áreas 
operacionais, ocorrem trabalhos com esforços 
físicos durante as operações, o que gera um 
maior cansaço e consequentemente, uma maior 
necessidade de descanso. 
Pausas e momentos de compartilhamento de 
ideias são imprescindíveis para mantermos um 
colaborador mais acolhido e disposto durante 
execução de suas atividades. 

O Valor da Engenharia para a identificação das 
melhorias: 
A área de atividade da Engenharia tem como 
função atender às demandas da sociedade, apli-
cando seu conhecimento científico, econômico, 
social e prático com o intuito de inventar, dese-
nhar, construir, manter e melhorar ambientes, 
estruturas, mecanismos, etc.
O setor de engenharia / infraestrutura da Triunfo 
Logística está constantemente buscando melho-
rias e desenvolvimento para a empresa. Apesar 
da alta demanda, estamos sempre receptíveis e 
ficamos felizes quando recebemos novos desa-
fios. 
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As áreas de vivência operacionais têm por objetivo 
oferecer aos colaboradores um ambiente para inte-
ração, descanso e lazer, contribuindo para uma 
melhor qualidade de vida no trabalho. Os cuidados 
com estes aspectos devem estar presentes em todos 
os locais da empresa, pois um ambiente com colabo-
radores mais satisfeitos, impacta diretamente nos 
resultados alcançados.
Todos gostam de conviver em ambientes mais agra-
dáveis, desta forma as pessoas conseguem se rela-
cionar de uma forma melhor. Partindo então deste 
conceito, entendemos que uma área de utilização 
compartilhada é capaz de gerar melhores relações 
interpessoais e profissionais. 

Do cotidiano ao desenvolvimento 
O desejo oferecer um local dedicado ao descanso e 
a interação dos colaboradores, unido a importância 
de padronização das áreas da empresa, fortaleceu ao 
longo do tempo a ideia de produzir um espaço que 
atendesse as conformidades de segurança da área 
operacional e que ao mesmo tempo, fornecesse ao 
nosso time o conforto que merecem. 
A concepção do projeto se iniciou a partir de pesqui-
sas de módulos utilizados em diversos locais que 
possuem as mesmas necessidades de infraestrutura 
que a nossa. Foi elaborado então pelo departamento 
de Engenharia uma proposta visual, fazendo o uso da 
ferramenta de desenho SolidWorks, onde é possível 
observar as características tridimensionais do dese-
nho. 
Aperfeiçoando as estruturas já existentes de contai-
ners de 20 pés, foram sendo realizadas alterações 
afim de tornar espaço mais cômodo. Deste modo, foi 
realizada a instalação de painéis termo isolantes, 
comumente chamados de “Painéis EPS”. Esses 
painéis possuem uma alta versatilidade de instala-
ção, a facilidade de higienização e tem como princi-
pal benefício a redução da transferência de calor 
externo para a parte interna do ambiente. 
Visto a necessidade de melhoria de toda a parte da 
iluminação, inserimos na parte frontal dos containers 
placas de acrílico, que permitem o conforto visual 
que a iluminação natural produz. A luz do sol também 
é responsável por tornar o ambiente mais agradável, 
aumentando a sensação de bem-estar dos seus usuá-

rios. Visualmente, a placa deu destaque ao protó-
tipo, deixando-o mais moderno e atraente.
Implementamos em todos eles a climatização, 
através de aparelhos de ar condicionado, o que 
garante não apenas o conforto térmico, mas 
também conserva o ar limpo em suas instalações 
internas. 
O destaque desse projeto é que foi possível utili-
zar materiais já existentes na própria Triunfo, e 
colocar em prática a execução de um módulo de 
menor tamanho, de forma econômica e sustentá-
vel. 

O benefício de um módulo de vivência móvel
Além de todos os benefícios já citados anterior-
mente, os módulos de vivência também têm o 
objetivo de reduzir a necessidade de movimen-
tação dos colaboradores entre as áreas. Constru-
ções de alvenaria, além de possuírem um custo 
mais elevado, não conseguem oferecer a mesma 
mobilidade de um container. Assim, o projeto 
consegue fornecer áreas de vivência mais próxi-
mas aos espaços em que o colaborador atua de 
fato, fazendo com que o mesmo não precise se 
deslocar para acessar o local.

Importância do Descanso Entre as Atividades do Tra-
balho 
Para resguardar a saúde, a segurança e melhorar 
a eficiência do trabalho, os colaboradores 
devem ter ambientes agradáveis para realizar 
suas pausas. É importante lembrar que nas áreas 
operacionais, ocorrem trabalhos com esforços 
físicos durante as operações, o que gera um 
maior cansaço e consequentemente, uma maior 
necessidade de descanso. 
Pausas e momentos de compartilhamento de 
ideias são imprescindíveis para mantermos um 
colaborador mais acolhido e disposto durante 
execução de suas atividades. 

O Valor da Engenharia para a identificação das 
melhorias: 
A área de atividade da Engenharia tem como 
função atender às demandas da sociedade, apli-
cando seu conhecimento científico, econômico, 
social e prático com o intuito de inventar, dese-
nhar, construir, manter e melhorar ambientes, 
estruturas, mecanismos, etc.
O setor de engenharia / infraestrutura da Triunfo 
Logística está constantemente buscando melho-
rias e desenvolvimento para a empresa. Apesar 
da alta demanda, estamos sempre receptíveis e 
ficamos felizes quando recebemos novos desa-
fios. 
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As áreas de vivência operacionais têm por objetivo 
oferecer aos colaboradores um ambiente para inte-
ração, descanso e lazer, contribuindo para uma 
melhor qualidade de vida no trabalho. Os cuidados 
com estes aspectos devem estar presentes em todos 
os locais da empresa, pois um ambiente com colabo-
radores mais satisfeitos, impacta diretamente nos 
resultados alcançados.
Todos gostam de conviver em ambientes mais agra-
dáveis, desta forma as pessoas conseguem se rela-
cionar de uma forma melhor. Partindo então deste 
conceito, entendemos que uma área de utilização 
compartilhada é capaz de gerar melhores relações 
interpessoais e profissionais. 

Do cotidiano ao desenvolvimento 
O desejo oferecer um local dedicado ao descanso e 
a interação dos colaboradores, unido a importância 
de padronização das áreas da empresa, fortaleceu ao 
longo do tempo a ideia de produzir um espaço que 
atendesse as conformidades de segurança da área 
operacional e que ao mesmo tempo, fornecesse ao 
nosso time o conforto que merecem. 
A concepção do projeto se iniciou a partir de pesqui-
sas de módulos utilizados em diversos locais que 
possuem as mesmas necessidades de infraestrutura 
que a nossa. Foi elaborado então pelo departamento 
de Engenharia uma proposta visual, fazendo o uso da 
ferramenta de desenho SolidWorks, onde é possível 
observar as características tridimensionais do dese-
nho. 
Aperfeiçoando as estruturas já existentes de contai-
ners de 20 pés, foram sendo realizadas alterações 
afim de tornar espaço mais cômodo. Deste modo, foi 
realizada a instalação de painéis termo isolantes, 
comumente chamados de “Painéis EPS”. Esses 
painéis possuem uma alta versatilidade de instala-
ção, a facilidade de higienização e tem como princi-
pal benefício a redução da transferência de calor 
externo para a parte interna do ambiente. 
Visto a necessidade de melhoria de toda a parte da 
iluminação, inserimos na parte frontal dos containers 
placas de acrílico, que permitem o conforto visual 
que a iluminação natural produz. A luz do sol também 
é responsável por tornar o ambiente mais agradável, 
aumentando a sensação de bem-estar dos seus usuá-

rios. Visualmente, a placa deu destaque ao protó-
tipo, deixando-o mais moderno e atraente.
Implementamos em todos eles a climatização, 
através de aparelhos de ar condicionado, o que 
garante não apenas o conforto térmico, mas 
também conserva o ar limpo em suas instalações 
internas. 
O destaque desse projeto é que foi possível utili-
zar materiais já existentes na própria Triunfo, e 
colocar em prática a execução de um módulo de 
menor tamanho, de forma econômica e sustentá-
vel. 

O benefício de um módulo de vivência móvel
Além de todos os benefícios já citados anterior-
mente, os módulos de vivência também têm o 
objetivo de reduzir a necessidade de movimen-
tação dos colaboradores entre as áreas. Constru-
ções de alvenaria, além de possuírem um custo 
mais elevado, não conseguem oferecer a mesma 
mobilidade de um container. Assim, o projeto 
consegue fornecer áreas de vivência mais próxi-
mas aos espaços em que o colaborador atua de 
fato, fazendo com que o mesmo não precise se 
deslocar para acessar o local.

Importância do Descanso Entre as Atividades do Tra-
balho 
Para resguardar a saúde, a segurança e melhorar 
a eficiência do trabalho, os colaboradores 
devem ter ambientes agradáveis para realizar 
suas pausas. É importante lembrar que nas áreas 
operacionais, ocorrem trabalhos com esforços 
físicos durante as operações, o que gera um 
maior cansaço e consequentemente, uma maior 
necessidade de descanso. 
Pausas e momentos de compartilhamento de 
ideias são imprescindíveis para mantermos um 
colaborador mais acolhido e disposto durante 
execução de suas atividades. 

O Valor da Engenharia para a identificação das 
melhorias: 
A área de atividade da Engenharia tem como 
função atender às demandas da sociedade, apli-
cando seu conhecimento científico, econômico, 
social e prático com o intuito de inventar, dese-
nhar, construir, manter e melhorar ambientes, 
estruturas, mecanismos, etc.
O setor de engenharia / infraestrutura da Triunfo 
Logística está constantemente buscando melho-
rias e desenvolvimento para a empresa. Apesar 
da alta demanda, estamos sempre receptíveis e 
ficamos felizes quando recebemos novos desa-
fios. 

No ano de 2015 me candidatei a uma vaga como técni-
co de segurança na Triunfo Logística, mas não foi pos-
sível entrar por falta de experiência.
Em dezembro de 2017 surgiu uma oportunidade como 
OPMC, e aceitei o desafio, entrei para o TPS. Iniciei na 
operação de descarga de ferro gusa no Arará, realizan-
do a limpeza dos vagões com segurança, no pátio 8/9, 
monitorando o acesso de veículos e mantendo o solo 
limpo com o auxílio do eletro imã, nas descargas de 
potássio, trigo e gesso. Confesso, nunca foi fácil.
Mas quando chegou o navio de sucatas, eu posso dizer 
que foi a maior de todas as experiências, ali o TPS com 
o apoio de toda equipe pode provar que é possível 
operar com acidente zero em meio a condições extre-
mas.
Sempre ouvi dizer que por mais que tentasse, nunca 
iria passar de onde estava e hoje como TST, posso dizer 
que tudo é possível quando nos esforçamos. 
Obrigado, Triunfo Logística e TPS.

Por que ser Técnico de Segurança é apaixonante?
A primeira resposta que nos vem à cabeça é o fato de 
que estamos protegendo vidas. Só isso já torna nossa 
profissão diferenciada. Mas existem muitos fatores que 
fazem com que nos sintamos gratos por ter escolhido 
essa carreira e o principal é: Conhecimento.
É uma profissão que nos obriga a buscar conhecimento 
em todas as direções. A quantidade de informação que 
estão em torno de nossas atividades nos levam a pro-
curar saber sempre mais – e só aqueles que vão em 
busca desses aperfeiçoamentos têm a possibilidade 
de sobreviver no mercado, que está bastante acirrado.
Outro fator  importante é o convívio social no trabalho. 
Devido aos muitos treinamentos e palestras, acabamos 
por conhecer grande número de pessoas. Isso nos 
obriga a aprender a trabalhar de modo social em 
busca de resultados positivos para a empresa. Quantas 
vezes não somos procurados por funcionários que nos 
trazem problemas pessoais (nesse momento somos 
“psicólogos”), não é a toa que temos a disciplina de 
Psicologia do Trabalho. Saber tratar com todo tipo de 
pessoa é o ponto básico na vida profissional de qual-
quer Técnico de Segurança do Trabalho. Se você, 
colega, já passou por isso, então pode ter certeza que 
está fazendo um bom trabalho na empresa em que 
atua.
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As áreas de vivência operacionais têm por objetivo 
oferecer aos colaboradores um ambiente para inte-
ração, descanso e lazer, contribuindo para uma 
melhor qualidade de vida no trabalho. Os cuidados 
com estes aspectos devem estar presentes em todos 
os locais da empresa, pois um ambiente com colabo-
radores mais satisfeitos, impacta diretamente nos 
resultados alcançados.
Todos gostam de conviver em ambientes mais agra-
dáveis, desta forma as pessoas conseguem se rela-
cionar de uma forma melhor. Partindo então deste 
conceito, entendemos que uma área de utilização 
compartilhada é capaz de gerar melhores relações 
interpessoais e profissionais. 

Do cotidiano ao desenvolvimento 
O desejo oferecer um local dedicado ao descanso e 
a interação dos colaboradores, unido a importância 
de padronização das áreas da empresa, fortaleceu ao 
longo do tempo a ideia de produzir um espaço que 
atendesse as conformidades de segurança da área 
operacional e que ao mesmo tempo, fornecesse ao 
nosso time o conforto que merecem. 
A concepção do projeto se iniciou a partir de pesqui-
sas de módulos utilizados em diversos locais que 
possuem as mesmas necessidades de infraestrutura 
que a nossa. Foi elaborado então pelo departamento 
de Engenharia uma proposta visual, fazendo o uso da 
ferramenta de desenho SolidWorks, onde é possível 
observar as características tridimensionais do dese-
nho. 
Aperfeiçoando as estruturas já existentes de contai-
ners de 20 pés, foram sendo realizadas alterações 
afim de tornar espaço mais cômodo. Deste modo, foi 
realizada a instalação de painéis termo isolantes, 
comumente chamados de “Painéis EPS”. Esses 
painéis possuem uma alta versatilidade de instala-
ção, a facilidade de higienização e tem como princi-
pal benefício a redução da transferência de calor 
externo para a parte interna do ambiente. 
Visto a necessidade de melhoria de toda a parte da 
iluminação, inserimos na parte frontal dos containers 
placas de acrílico, que permitem o conforto visual 
que a iluminação natural produz. A luz do sol também 
é responsável por tornar o ambiente mais agradável, 
aumentando a sensação de bem-estar dos seus usuá-

rios. Visualmente, a placa deu destaque ao protó-
tipo, deixando-o mais moderno e atraente.
Implementamos em todos eles a climatização, 
através de aparelhos de ar condicionado, o que 
garante não apenas o conforto térmico, mas 
também conserva o ar limpo em suas instalações 
internas. 
O destaque desse projeto é que foi possível utili-
zar materiais já existentes na própria Triunfo, e 
colocar em prática a execução de um módulo de 
menor tamanho, de forma econômica e sustentá-
vel. 

O benefício de um módulo de vivência móvel
Além de todos os benefícios já citados anterior-
mente, os módulos de vivência também têm o 
objetivo de reduzir a necessidade de movimen-
tação dos colaboradores entre as áreas. Constru-
ções de alvenaria, além de possuírem um custo 
mais elevado, não conseguem oferecer a mesma 
mobilidade de um container. Assim, o projeto 
consegue fornecer áreas de vivência mais próxi-
mas aos espaços em que o colaborador atua de 
fato, fazendo com que o mesmo não precise se 
deslocar para acessar o local.

Importância do Descanso Entre as Atividades do Tra-
balho 
Para resguardar a saúde, a segurança e melhorar 
a eficiência do trabalho, os colaboradores 
devem ter ambientes agradáveis para realizar 
suas pausas. É importante lembrar que nas áreas 
operacionais, ocorrem trabalhos com esforços 
físicos durante as operações, o que gera um 
maior cansaço e consequentemente, uma maior 
necessidade de descanso. 
Pausas e momentos de compartilhamento de 
ideias são imprescindíveis para mantermos um 
colaborador mais acolhido e disposto durante 
execução de suas atividades. 

O Valor da Engenharia para a identificação das 
melhorias: 
A área de atividade da Engenharia tem como 
função atender às demandas da sociedade, apli-
cando seu conhecimento científico, econômico, 
social e prático com o intuito de inventar, dese-
nhar, construir, manter e melhorar ambientes, 
estruturas, mecanismos, etc.
O setor de engenharia / infraestrutura da Triunfo 
Logística está constantemente buscando melho-
rias e desenvolvimento para a empresa. Apesar 
da alta demanda, estamos sempre receptíveis e 
ficamos felizes quando recebemos novos desa-
fios. 

Em todo lugar podemos conhecer pessoas que podem se tornar nossas amigas; até mesmo no 
ambiente de trabalho, pois são importantes para criar uma equipe de trabalho unida e eficiente. 
Segundo o Coaching José Roberto Marques, é fundamental que as organizações incentivem a socia-
lização entre seus profissionais, pois um ambiente de trabalho com relações de amizade proporcio-
na o alcance de resultados satisfatórios. Além disso, pessoas que criam relações de amizade com 
colegas de trabalho se importam mais com a organização e se sentem motivadas a trabalhar.

Sinônimo de Amizade: simpatia, apreço, afeição, afeto, amor e 
companheirismo. 

De acordo com estudo realizado pela Revista Melhor foi constatado que mais da metade dos entre-
vistados afirma ter um melhor amigo na empresa.
Tem uma canção que fala “Amigos mais chegados que irmãos” (Quatro por Um). É maravilhoso 
poder contar com pessoas que possuem esse incrível sentimento de amizade e torcem pelo cresci-
mento um do outro.
Dica: Encontre bons companheiros e amigos para que juntos, sem esquecer o profissionalismo e o 
bem comum, conquistem o sucesso da empresa. 
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TORNAM OS PROFISSIONAIS 

MAIS REALIZADOS
por Bruna Pires e Elyz Santos



Um rato, olhando pelo buraco na parede, vê o fazendeiro e sua 
esposa abrindo um pacote. Pensou logo no tipo de comida que 
poderia haver ali. Ao descobrir que era uma ratoeira ficou 
aterrorizado. Correu ao pátio da fazenda advertindo a todos – Há 
uma ratoeira na casa, uma ratoeira na casa!
A galinha, então, disse:
Desculpe-me Sr. Rato, eu entendo que isso seja um grande 
problema para o senhor, mas não me incomoda.
O rato foi até o porco e lhe disse:
Há uma ratoeira na casa, uma ratoeira
Desculpe-me Sr. Rato, disse o porco, mas não há nada que eu 
possa fazer, a não ser rezar. Fique tranquilo que o senhor será 
lembrado nas minhas preces. O rato dirigiu-se então à vaca. Ela 
lhe disse:
– O que Sr. Rato? Uma ratoeira? Por acaso estou em perigo? Acho 
que não!
Então o rato voltou para a casa, cabisbaixo e abatido, para enca-

rar a ratoeira do fazendeiro.
Naquela noite ouviu-se um barulho, como o de uma ratoeira 
pegando sua vítima. A mulher do fazendeiro correu para ver o 
que havia caído na ratoeira. No escuro, ela não viu que a ratoeira 
havia prendido a cauda de uma cobra venenosa. E a cobra picou 
a mulher.
O fazendeiro a levou imediatamente ao hospital. Ela voltou com 
febre. Todo mundo sabe que para alimentar alguém com febre, 
nada melhor que uma canja de galinha.
O fazendeiro pegou seu cutelo e foi providenciar o ingrediente 
principal. Como a doença da mulher continuava, os amigos e 
vizinhos vieram visitá-la. Para alimentá-los o fazendeiro matou o 
porco.
A mulher não melhorou e acabou morrendo. Muita gente veio 
para o funeral.
O fazendeiro então sacrificou a vaca, para alimentar todo aquele 
povo.”

Na próxima vez  que você souber que um colega de trabalho está diante de um problema e acreditar 
que o problema não lhe diz respeito, lembre-se que, quando há uma ratoeira na casa, toda a fazenda 
corre risco.
Algum tempo depois de ler esse conto, assisti a uma reportagem na TV sobre o drama vivido por um 
jogador de futebol de um grande time aqui do Rio. Durante um treino, ele lesionou gravemente o 
joelho (rompeu os ligamentos) numa jogada desleal de um colega da equipe.
Durante a entrevista ele narrou que alguns dias depois foi submetido a uma cirurgia e que a estimati-
va de voltar a jogar futebol era de seis a nove meses, mas, três meses depois, incentivado pelo 
Médico do Clube e pelo Treinador, ele já viajava com o time e fazia treinos com bola.
Ele voltou a sentir fortes dores no joelho e a partir daí começou sua jornada de sofrimento tendo de 
se submeter a uma série de cirurgias malsucedidas. 
Durante a entrevista, ele revelava certo ressentimento em relação ao colega de time, que passados 
quase dois anos não havia ligado uma única vez para saber sobre o seu estado de saúde. O Treinador 
e o Médico instados pelo repórter a comentar sobre o assunto, também se eximiram de qualquer 
responsabilidade.
Procurado pela equipe de reportagem o jogador agressor disse que sentia muito pelo estado do 
colega mas que havia apenas revidado a uma jogada desleal dele.
Durante a reportagem me lembrei do conto acima e entendi porque aquele time não era uma equipe 
vencedora e ano após ano frequenta os últimos lugares na tabela de classificação.
Não importa o quanto são talentosos os membros de um grupo, mas é quase impossível alcançar 
resultados extraordinários se a equipe não é determinada e coesa. O verdadeiro trabalho em equipe 
é confiança, colaboração e igualdade de todos os companheiros. 

“Trabalho em equipe é o combustível que permite que pessoas 
comuns atinjam resultados incomuns”  - Andrew Carnegie
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A RATOEIRA
 Conto de autoria desconhecida...

por Glauco Sonsin 

Para refletir...



Quando finalizamos um ciclo, queremos sem dúvídas falar sobre aquilo 
que já passou.
Foram dias de completa emoção, movimentamos mais de um milhão 
com propósito de aumentar.
Foram setenta e dois navios, de diversas nacionalidades. Quando para-
mos para pensar somos logo tomados por uma gostosa saudade.
Ferro gusa, corrente, potássio.
Siderúrgicos, trigo, carga geral, gesso, corrente e alcatrão.
Surgiu também a sucata que gerou grande emoção.
Trabalhamos com seriedade sem medo de errar, confiamos no que faze-
mos, certos de termos alguém a nos apoiar.
Somos só noventa e dois e as vezes pensamos em aumentar, pois a lição 
que aprendemos é saber compartilhar.
Compartilhamos o trabalho, compartilhamos o saber, ensinamos o que 
sabemos a quem queira aprender.
Em todo este movimento temos orgulho em falar, não tem ninguém afas-
tado, nem avaria a comentar.
Trabalhamos em um setor cuja três letras nos inspiram, T de muito tra-
balho P de muita produção e o S o nosso orgulho, que é pura superação.
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Navegaremos 
Rumo a 2019
por Mário Zam



Minha história na Triunfo começou em outubro de 
2013 onde fui contratada para trabalhar no setor US 
OPSUB no turno 4x4, atuando por 1 ano como auxi-
liar administrativo. Minha contratação ocorreu 
devida a necessidade de colaboradores para lan-
çamento dos resultados para geração dos indica-
dores da Petrobras, pois neste mesmo ano se inicia-
va na Triunfo um novo desafio, a Padronização das 
Operações (elaboração de processos) onde o setor 
de engenharia de processos estava sob a gerencia 
do atual Diretor Operacional Rodolpho Trindade. 
Meu aprendizado durante este período foi ímpar 
para o meu desenvolvimento profissional. “Fico 
feliz em ter feito parte do início de um novo ciclo na 
Triunfo”. Após 1 ano atuando como auxiliar admi-
nistrativo de turno, passei a fazer parte efetivamen-
te da equipe de Engenharia de Processos 
(31/12/2014) onde, não só participei do monitora-
mento dos indicadores, mas também do mapea-
mento dos processos operacionais. “É gratificante 
olhar um procedimento e ver que tem o seu dedi-
nho ali”. Atuando 3 anos no setor de Engenharia de 
Processos, em fevereiro de 2017 iniciou-se mais um 
ciclo da minha carreira na Triunfo, com a imple-
mentação do setor de SGI, onde atualmente atuo 
como Assistente Administrativo. Neste setor tive a 
oportunidade de abranger todo conhecimento que 
obtive na US OPSUB e na Engenharia de Processos 
para os setores corporativos e operacionais, parti-
cipando de todo desenvolvimento da Triunfo até 
aqui. 
Hoje, após pouco mais de 5 anos, encerro minha 
participação na evolução da Triunfo com a certeza 
de dever cumprido. 
Expresso meu contentamento e gratidão em poder 
compartilhar com todos da empresa minha jornada 
e deixo o ensinamento para que aproveitem ao 
máximo as oportunidades que a empresa oferece.
Meu agradecimento em especial ao Rodolpho Trin-
dade e a Camilla Santos que me deram todo o 
suporte, aprendizado e direcionamento necessá-
rios para a concretização da profissional que me 
tornei.

“Sua meta é ser o melhor do mundo na-
quilo que você faz.  Não existem alternati-
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NOS VEMOS POR AÍ...

por Daiane Temperini



39

BEM-VINDOS

QUEM CHEGOU...
NOME FUNÇÃO
ALEF DANTAS CABRAL OPMC
ALEXANDRO CORREA LOURENCO OPMC
ANGELO MARCIO MARIO PEREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO
ARLLON PEREIRA DE SOUZA GUIA OPMC
BRUNA OLIVEIRA DA SILVA MARTINS JOVEM APRENDIZ
BRUNA SILVA DE OLIVEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO
BRUNO AREIAS DE OLIVEIRA OPMC
CARLOS ALEXANDRE LEITE SOARES OPMC
CARLOS JOSE DA COSTA PINTO OPMC
CAROLINE ALBUQUERQUE DOS REIS AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CAROLINE SANTOS LESSA DA SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DEBORA PELLEGRINO DE OLIVEIRA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DENIE DE ALCANTARA CUNHA OPMC
DIOGO DA SILVA MARTINS ASSESSOR DIRETORIA
EDILSON FRANCISCO BENEDITO TECNICO SEGURANÇA DO TRABALHO
EDUARDO FRANCO DO NASCIMENTO JUNIOR TECNICO SEGURANÇA DO TRABALHO
ELMO DE OLIVEIRA VEIGA TECNICO SEGURANÇA DO TRABALHO
EMILYN CUNHA DA SILVA CRUZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ERICK RAMOS RIBEIRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ERISVAM SOUSA FERREIRA OPMC
FABIO LUIZ MOTA DA COSTA ELETRICISTA
FABIO MORAES ARANHA OPMC
FABIO PEDROZO DOS SANTOS OPMC
FELIPE DA SILVA MENDES OPMC
FELIPE SAMPAIO DA SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO
FELIPPE AMORIM PAULA OPMC
FERNANDO LUIZ GABILAN DA SILVA OPMC
GABRIEL MATEUS DOS SANTOS JOVEM APRENDIZ
GABRIELA DE LYRA CAITANO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
GREISSON PESSANHA SILVA AJUDANTE DE MANUTENÇÃO  PREDIAL
GUSTAVO MARRON DO NASCIMENTO OPMC
IAN RAMOS DA SILVA OPMC
ISADORA GOMES DA COSTA JOVEM APRENDIZ
JESSICA THAIS BARBOZA DOS SANTOS NUTRICIONISTA
JONE OLIVEIRA DE ALMEIDA FILHO OPMC
JORGE AUGUSTO DA CUNHA CORREA OPMC
JORGE DE OLIVEIRA FERNANDES AUXILIAR ADMINISTRATIVO
JOSE NADIO DOS SANTOS OPMC
JOSE QUIRINO BISNETO ADVOGADO
JULIANA CRISTINA LISBOA OSORIO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
KENIA CAROLINE EGIDIO DINIZ DIAS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
LEACY DOMINGOS GOMES SOBRINHO SUPERVISOR DE OPERAÇÕES
LEANDRO FEITOZA DA COSTA OPMC
LUCIANA DE SOUZA MARINS TECNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO
MARCELO FERNANDES DAS CHAGAS OPMC
MARCIO AMORIM DA CONCEICAO REPRESENTANTE COMERCIAL
MARIA ISABEL BOMFIM MERCIER ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
MATHEUS DA SILVA INACIO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
MOIZES DOS SANTOS LIMA JUNIOR OPMC
PAULO GUILHERME FERREIRA MONTEIRO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
RAFAEL DA SILVA DIAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO
RAFAEL TEOGENES DA COSTA PROGRAMADOR DE BI
RAMON DOUGLAS MONTEIRO BEZERRA TECNICO EM EDIFICAÇÕES
RENATA DE MORAIS DA SILVA OPERADOR DE CFVT
RODRIGO DE MORAIS DE SOUZA OPMC
TADEU SOUZA AGUIAR CHAVES AUXILIAR ADMINISTRATIVO
VANESSA RIBEIRO PINTO TECNICO SEGURANÇA DO TRABALHO
VINICIUS NOBRE DOS REIS JOVEM APRENDIZ
WILKER DO NASCIMENTO CARVALHO OPMC
WILLIAN SOARES GERENTE DE MANUTENÇÃO
YURI GUSTAVO PIMENTEL PINTO AUXILIAR ADMINISTRATIVO




