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Sua participação
na Triunfo Letter

Sempre após a divulgação de uma edição, começamos a receber 
o conteúdo para próxima tiragem.

Para participar, envie sua matéria para o e-mail 
comunicacao@triunfologistica.com.br, com sua foto, nome com-
pleto, cargo e informe na linha assunto: “Triunfo Letter - seu 
nome”.

A Triunfo Letter acolhe opiniões sobre todos os temas, reservan-
do-se o direito de rejeitar textos insultuosos ou que divirjam de 
sua linha editorial. A publicação está sujeita à limitação de espa-
ço, o que poderá exigir que o texto enviado sofra alterações.

As opiniões emitidas pelos autores das matérias são de exclusiva 
responsabilidade dos mesmos e não necessariamente represen-
tam um posicionamento da Triunfo Logística.
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Palavra da Direção

Uma longa jornada.  Apren-
di ao longo do tempo que 
“o universo sempre cons-

pira a nosso favor“. Ao retornar 
de uma experiência bem-sucedida 
morando nos EUA, estudando In-
glês e computação, tive o privilégio 
de ser convidado para participar 
da primeira grande transformação 
da Triunfo. Naquele momento, a 
empresa se transformou de uma 
fornecedora de materiais para uma 
entidade estivadora e assumiu a 
responsabilidade pelos embarques 
e desembarques das cargas dos na-
vios de uma das maiores usinas si-
derúrgicas do país.

Desde então, tive a honra estar 
presente em todas as conquistas 
que a empresa galgou (e não foram 
poucas!): implantação dos Termi-
nais de Produtos Siderúrgicos de 
São Cristóvão e da Gamboa, onde 
a Triunfo sagrou-se vencedora em 
ambas as licitações; implantação 
das adequações aos dois marcos 
legais do setor portuário em 1993 
e em 2013; utilização do sistema 
de amarração de cargas com fitas 
de aço da Alemão; implantação do 
sistema que permitia a retirada de 
blocos de carvão fixados na estru-
tura dos navios com mais seguran-
ça; criação das condições necessá-
rias para a movimentação de novas 
cargas e atração de novas moda-
lidades de operação para o porto, 
tais como as cargas off-shore. E, não 
para por ai.

Essas conquistas não foram fáceis. 
Exigiram criatividade, perseve-
rança, muito trabalho em equipe 
e, principalmente, acreditar que 

apesar das dificuldades consegui-
ríamos alcançar o objetivo traçado.
Com a experiência adquirida, fui 
convidado a ocupar o cargo de Di-
retor de Relações Institucionais. 
Num primeiro momento, fiquei 
apreensivo, mas, refletindo na tra-
jetória, percebi que nessa longa 
jornada gerenciei mudanças, além 
de ter bom relacionamento com os 
diversos sindicatos de trabalhado-
res e patronais, autoridades públi-
cas e clientes.

Hoje, com a Diretoria de Relações 
Institucionais, a Triunfo ampliou 
sua atuação junto às comunidades 
do entorno de nossa área através da 
participação em ações conjuntas 
com diversas instituições visando a 
implantação de projetos educacio-
nais e sociais, as quais favorecem 
uma interação mais próxima entre 
empresa e sociedade.

Quando analisamos a empresa 
nos dias de hoje, percebemos que 
continua com os mesmos ideais e 
determinações de outrora. A cada 
momento ela se reinventa para se 
adequar às necessidades de mer-
cado e sempre com um olhar no 
futuro, mas nunca abandonando 
seu compromisso com a segurança 
de suas atividades. Hoje a empresa 
conta com profissionais altamente 
qualificados que são verdadeiros 
“anjos da guarda” de todos nós 
funcionários, preservando a vida e 
a saúde acima de tudo.

Com todas essas conquistas, a 
Triunfo Logística tem colocado sua 
marca em suas atividades e é, hoje, 
uma empresa de referência. Esta 

Mario Meira
Diretor de Relações Institucionais

base sólida somente é possível gra-
ças a cada um que trabalha nesta 
empresa.

A todos os funcionários , fica um 
registro: toda as conquistas pes-
soais tem como base o suporte de 
nossas famílias e é por eles que nos 
dedicamos a cada vez mais honrar 
nossa empresa e acreditar que seus 
futuros desafios terão o êxito pla-
nejado. 
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O ano de 2019 mal havia iniciado e já estava 
movimentado quando o assunto é saúde. Isso 
não é à toa. O tema é foco da Triunfo Logís-

tica, que se preocupa com o bem-estar de seus cola-
boradores.

Para falar de saúde, não existia dia mais propicio para 
isso do que 7 de abril, data em que celebramos o Dia 
Mundial da Saúde. Neste ano a data é ainda mais im-
portante, pois marcou o fim das celebrações dos 70 
aniversários da Organização Mundial da Saúde. Nas 
regiões das américas – segundo o site paho.org – es-
tas celebrações foram enquadradas sob o tema “Saúde 
Universal: para todas e todos, em todos os lugares”.

E se o objetivo era promover a saúde para todos e to-
das, em todos os lugares, a Comunicação da Triunfo 
Logística deu um jeitinho todo especial de promover 
o assunto nas mais diversas áreas da empresa.

Dia 08 de abril, uma segunda feira, a Triunfo promo-
veu uma atividade para lá de diferente em seus quatro 
auditórios / salas de treinamento. Os sites do Caju, 18, 
30 e México disponibilizaram o espaço para que os 
colaboradores pudessem desfrutar de 15 minutos de 
shiatsu, com profissionais capacitados para realizar o 
procedimento. 

Triunfo Logística promove ação comemorativa ao dia Mundial  
da Saúde, oferecendo em seus sites shiatsu aos colaboradores

15 minutos para 
mudar sua semana

por Ana Luísa (DHO)
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Falar sobre saúde, é falar também 
sobre bem-estar físico e mental. 
Por isso, essa ação tinha como 
principal objetivo, criar um mo-
mento de relaxamento e descanso 
aos colaboradores, para que esses 
pudessem iniciar suas semanas se 
sentindo renovados e revigorados.
As salas foram adaptadas para que 
todo o ambiente contribuísse para 
uma verdadeira imersão no des-
canso, com música ambiente, ca-
deiras próprias para prática e até 
aromatizantes especiais.

O colaborador Jorge Adolpho – do 
setor de DHO, que conseguiu con-
ferir de perto – e aproveitar o mo-
mento – garante que valeu a pena 
os minutinhos de descanso e re-
novação para dar continuidade em 
sua jornada de trabalho:

“Nosso dia a dia é muito corrido e 
as vezes nos esquecemos que preci-
samos relaxar e desconectar e que 
isso pode ser muito proveitoso em 
nosso dia, aumentando nossa pro-
dutividade. Poder viver essa expe-
riência de relaxamento e descanso 
dentro da empresa foi sem dúvida 
muito bom para o início da minha 
semana”

Diego Braga, enfermeiro do traba-
lho, que acompanhou a atividade 
no auditório do Porto 30, falou um 
pouco sobre os benefícios da ativi-
dade para a saúde dos colaborado-
res:

“As atividades do Dia mundial da 
saúde na Triunfo Logística foram 
muito proveitosas e relaxantes, com 
a participação de massoterapeu-
tas, especializadas em shiatsu, que 
é uma técnica terapêutica muito 
eficaz que serve para combater o 
estresse físico, alivia as dores mus-
culares, relaxa as regiões do pescoço, 
costas e braços e promove equilíbrio 
do sistema cardíaco e respiratório. 
Essa sensação de relaxamento e 
bem-estar contribui para a produti-
vidade e disposição física e mental 
para as tarefas diárias”

E para os colaboradores que não 
conseguiram participar da ativida-
de, não fiquem chateados. O setor 
de Comunicação vem promovendo 
diversas ações dentro da Triunfo, 
voltadas para cada um de vocês. 

ENTÃO, FIQUEM ATENTOS AS NOSSAS  

TELEVISÕES, QUE SEMPRE ANUNCIAMOS 

ATRAVÉS DELAS AS ATIVIDADES  

PLANEJADAS, COMBINADO? 
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De lambuzar  
os dedos

Neste ano, a Triunfo Logísti-
ca mostrou que não é só de 
ovo que vive o Coelhinho 

da Páscoa. Nos dias 18 e 22 de abril, 
quem passou pelos refeitórios da em-
presa pode notar uma surpresa dife-
rente na hora da refeição.

O Coelhinho da Páscoa resolveu ino-
var e espalhou em nossas instalações 
deliciosos brownies de chocolate, 
para presentar os colaboradores em 
comemoração a data, que foi celebra-
da dia 19 de abril.

E para quem não conhece muito so-
bre a história dessa data comemora-
tiva, olha que interessante: o dia da 
Páscoa foi estabelecido por decreto do 
Primeiro Concílio de Niceia – o pri-
meiro conselho universal em que bis-
pos do mundo inteiro participaram, 
realizado no ano de 325 D.C (depois 
de cristo), ou seja, muito tempo atrás, 
quando nenhum de nós pensava ain-
da em existir, não é mesmo?

Curiosidade sobre  
a Páscoa:

Uma dúvida sempre ficou na minha 
cabeça e por isso pensei: talvez você 
também já tenha se perguntado 
sobre isso. Se coelhos não colocam 
ovos, por que eles simbolizam a Pás-
coa? E o que tem os ovos a ver com 
esta data?

Para matar a minha curiosidade (e 
espero que a de vocês também) re-
corri ao nosso “pai Google” para en-
tender melhor essa tradição e desco-
bri o seguinte: O ovo é uma tradição 
que surgiu lá atrás, ainda antes de 
Cristo. Posteriormente na Europa as 
pessoas trocavam ovos no Equinócio 
(instante em que o Sol, em sua órbita 
aparente, cruza o equador celeste) no 
dia 21 de março para celebrar o fim 
do inverno e o início da primavera, o 
que aqui no Brasil seria o fim do ve-
rão e o início do outono.

Então, quando a Páscoa cristã come-
çou a ser celebrada, a troca dos ovos, 
que já era uma tradição, passou a fa-
zer parte da Semana Santa. Na épo-
ca, eram trocados ovos de galinhas 
decorados e foi na França que se deu 

início aos famosos ovos de chocolate, 
que no século XIX foram oficialmen-
te inseridos na comemoração.

Até aí, tranquilo... mas cadê o coelho 
nisso tudo?

A tradição do coelho da Páscoa é bem 
mais recente se comparada a longa 
história que contamos sobre os ovos. 
O costume surgiu no século XVI, na 
Alemanha. Por ser um animal que 
tem rápida reprodução, o coelho sur-
giu como um símbolo de fertilidade 
e vida nova, reforçando os significa-
dos da data cristã. Porém, o hábito foi 
trazido pelos alemães para à América 
apenas no século XIX. 

Pelo visto pegou né? E precisamos 
assumir que, colocando ovos ou não, 
os coelhos são bem bonitinhos e nós 
adoramos os ovos de chocolate! 

Triunfo Logística promove ação 
comemorativa a Páscoa e distribui em seus 
refeitórios brownies de chocolate para 
adoçar a refeição de seus colaboradores

por Jéssica Barbosa (DHO)



TRIUNFO LETTER | 6ª EDIÇÃO 9

Luz,  
Câmera, 
Ação!

Nos dias 17 e 18 de abril foi possível notar uma 
estranha movimentação nas áreas operacio-
nais da Triunfo Logística.

Em meio a câmeras, microfones e drones, o setor de 
Comunicação gravava cada movimento realizado pe-
los colaboradores. Mas calma, não precisa ficar preo-
cupado! A atividade é uma ação do setor voltada a di-
vulgação das atividades exercidas pela empresa, para 
criar um vídeo em que possamos passar para nosso 
público interno e externo o nosso diferencial no setor 
de Logística Portuária.

Assim que o vídeo estiver finalizado, todos os colabo-
radores poderão conferir através das televisões corpo-
rativas, que ficam localizadas nos refeitórios do Caju, 
Porto 30, além do 3 andar do Caju e nos dois andares 
da Matriz no centro.

Fique sempre atento as nossas telinhas, que estão re-
cheadas de novidades e muito conteúdo interessante 
para você! 

Triunfo Logística realiza  
através do setor de DHO,  
filmagem publicitária de  
suas atividades operacionais

por Diego Magalhães (DHO)
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A Importância de 
uma Boa Análise  
de Causa

por Gabriela Lyra (SGI)

As Ferramentas da Qualidade são um conjunto 
de metodologias amplamente difundidas como 
forma de melhorar os processos das empresas, e 

vem sendo utilizadas nos sistemas de gestão com o intui-
to de auxiliar na melhoria dos serviços e processos.

As principais Ferramentas e Metodologias são: Fluxo-
grama, Folhas de Verificação, Controle Estatístico de 
Processo (CEP), Histograma, Pareto, Brainstorming, 
Ishikawa, Mind Mapping, Cinco Porquês, Diagrama 
de Dispersão, GUT, RAB, 5W2H.

Uma das metodologias mais utilizadas para a identi-
ficação da causa raiz de um problema são os Cinco 
Porquês.

Na Triunfo Logística, esta metodologia pode ser apli-
cada no gerenciamento das RACPs (Registro de Ação 
Corretiva e Preventiva), controle este realizado através 
do Sistema Ideale. A ferramenta dos Cinco Porquês 
serve para detectar a principal causa de um proble-
ma, onde questionamos cinco vezes o motivo de sua 
ocorrência. 

É uma ferramenta simples de resolução de problemas 
que foi desenvolvida por Taiichi Ono, pai do Sistema 
de Produção Toyota e consiste em formular a pergunta 
“Por quê” cinco vezes para compreender o que aconte-
ceu (a causa-raiz).  Nada impede, porém, que mais (ou 

menos) do que 5 perguntas sejam feitas. O número 5 
vem da observação de Ono de que esse número costu-
ma ser suficiente para se chegar a causa raiz.

Ele usa um conjunto específico de etapas, com instru-
mentos associados, para encontrar a causa primária do 
problema, de modo que você pode:
• Determinar o que aconteceu.
• Determinar por que isso aconteceu.
• Descobrir o que fazer para reduzir a probabilidade 

de que isso vai acontecer novamente.

Por qual motivo são 5 porquês?

A razão é que geralmente quando indagados sobre o 
que causa um problema, o ser humano tende a culpar 
alguma coisa ao invés de raciocinar e realmente pro-
curar a causa.
Geralmente se diz que:
• No 1º porquê, temos um sintoma
• No 2º porquê, temos uma desculpa
• No 3º porquê, temos um culpado
• No 4º porquê, temos uma causa
• No 5º porquê, temos a causa raíz  
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Campanha do 
agasalho estimula
solidariedade e  
faz o bem a quem doa

T odos os anos quando o in-
verno começa a bater na 
nossa porta eu sempre te-

nho um pensamento: “Meu Deus, 
quantas pessoas nas ruas nesse frio!” 
ou “Quantas pessoas sem agasalhos 
ou cobertores para os aquecerem!”. 

É, sempre tenho esses pensamentos 
e garanto que vocês também. Mas 
nunca fazia nada para mudar um 
pouco a história dessas pessoas. 

Esse ano pensei em ajudar mais e 
pude contar com a ajuda de todos, 
para aquecer do frio e aquecer um 
pouco o coração de quem não tem 
um agasalho ou cobertor. A doação 
de agasalhos além de ajudar a or-
ganizar armários e ainda aquecer 
quem precisa, também é um exer-
cício de solidariedade e cidadania 

ESPECIAL

por Juliana Reis (CCOS)
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que faz bem tanto para quem re-
cebe, quanto para quem doa. É ne-
cessário exercitar a cidadania!

Convidamos todos que pudessem 
doar um agasalho ou cobertor que 
entregassem sua doação em uma 
das caixas da campanha, localiza-
das nos gates do Caju e 30, na sala 
da universidade Triunfo e no audi-
tório da matriz. Aquele cobertor-
zinho velhinho que não usa lá no 
fundo do seu armário ou aquele ca-
saquinho que não serve mais para 
você, serviu para outra pessoa, se 
aquecer de amor e solidariedade. 
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Fonte: http://www.protecao.com.br/materias/causos_da_prevencao/AcyJA5

Histórias divertidas 
vivenciadas por  
profissionais de SST 

ESPECIAL

O “Causos da Prevenção” publica alguns fatos 
vivenciados por profissionais de SST.
Nesta edição queremos dividir uma dessas 

histórias com vocês.

Pontos de vista

Colaboração de Israel Delfino Cabral da Silva

Ilustração: Beto Soares | Estúdio Boom

Certa vez, fui chamado para dar uma capacitação para 
operador de elevador cremalheira, o que faço com fre-
quência por ter proficiência, além do que nossa em-
presa monta a automação que faz a Movimentação do 
elevador. Naquele dia, aconteceu comigo algo que, até 
então, somente ouvira falar. Em uma conversa com o 
proprietário da construtora, ele deixou escapar que 
gostaria de ter o certificado, mas a capacitação não se-
ria necessária, pois seu operador já trabalhava há anos 
na função. Respirei fundo, refleti e respondi:

- “Existem duas situações aqui e, depois que eu as 
expuser a você, poderá refletir sobre sua proposta. A 
primeira situação vou chamar de legal: se eu vender 
o certificado, estarei cometendo dois crimes, um de 
falsidade ideológica, em que eu e você poderemos ser 
responsabilizados na justiça, e o outro vai contra tudo 
o que acredito sobre moral e ética. Nesse contexto, eu 
agradeço pelo contato e me retiro para que você pos-
sa, talvez, conseguir isso com outra pessoa. A segunda 
situação é do ponto de vista do seu investimento. Vou 
dar um exemplo: suponhamos que o veículo em que 
você chegou é seu, uma camionete Hilux de cerca de 
R$ 180 mil, certo?” Ele concordou.

- “Então, amigo, você empresta a Hilux para seu ope-
rador dar uma volta na cidade?”, perguntei.

- “Não. É uma camionete cara, e ele não vai saber diri-
gir, pois é toda automática”, respondeu.

- “Mas ele tem carteira de habilitação, então suponho 
que ele saiba dirigir”, retruquei. O proprietário conti-
nuou irredutível.
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Crédito: Beto Soares | Estúdio Boom

- “Muito bem. Você pagou os mesmos R$ 180 mil nes-
te elevador e não quer dar a capacitação necessária 
para seu colaborador operá-lo?”, disse eu.

Naquele momento, ele me olhou nos olhos, ficou pen-
sativo e concluiu:

- “Você tem razão, nunca havia analisado por este 
ponto de vista. Por favor, faça a melhor capacitação 
que puder.” Fico feliz em dizer que, até hoje, ele é meu 
cliente e valoriza as capacitações.

Este episódio rendeu ensinamentos a três agentes dis-
tintos. Você, instrutor, tem o dever de ser correto e 
íntegro, ensinar o melhor, pois tem a responsabilidade 
legal e moral de construir conhecimento para melho-
rar a vida e evitar acidentes. Você, que é diretor, geren-
te ou dono do negócio, tem o dever de dar o melhor 
em capacitação para os seus colaboradores. Já que, por 
lei, você precisa fazer, invista no melhor. E você, cola-
borador, deve aproveitar a oportunidade e verdadei-
ramente aprender. Uma dica nova poderá salvar sua 
vida no futuro. 
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A Triunfo Logística, repre-
sentada pela advogada Ju-
liana Ferreira, do depar-

tamento jurídico, realizou no dia 
29/05/2019, visita ao Sindicato dos 
Portuários do Rio de Janeiro (STS-
PERJ), para entregar ao Presidente 
do Sindicato Sr. Sérgio Giannetto, 
o Código de Conduta da empresa.

O material, produzido através das 
diretrizes da Triunfo, que foi dis-
tribuído aos colaboradores durante 
todo o mês de maio, teve o intui-
to de propagar as informações e 
orientações fornecidas pelo docu-
mento. 

Juliana explica a importância de 
conhecer o conteúdo do código 
para a rotina dos colaboradores: 

“O Código de Conduta foi instituí-
do para promover um ambiente de 
trabalho saudável, respeitoso e sem 
discriminação, com a implementa-
ção da cultura organizacional pau-
tada por respeito mútuo, equidade 
de tratamento e com garantia da 
dignidade.” 

Novo Código  
de Conduta

por  
Juliana Ferreira (Jurídico) 
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O câncer de mama é uma 
doença causada pela mul-
tiplicação desordenada de 

células da mama. Esse processo 
gera células anormais que se multi-
plicam, formando um tumor.

O câncer de mama é o tipo da do-
ença mais comum entre as mulhe-
res no mundo e no Brasil, depois 
do de pele não melanoma, corres-
pondendo a cerca de 25% dos casos 
novos a cada ano. No Brasil, esse 
percentual é de 29%.

A doença também acomete ho-
mens, porém é raro, representando 
apenas 1% do total de casos regis-
trados.

CÂNCER DE MAMA

por Diego Braga (Saúde Ocupacional)

SAÚDE

Existe tratamento para a doença e 
o Ministério da Saúde oferece aten-
dimento por meio do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS).

Número de mortes: 15.593, 
sendo 15.403 mulheres e 
187 homens (2015 - Atlas de 
Mortalidade por Câncer)

O câncer de mama não tem somen-
te uma causa. A idade é um dos 
mais importantes fatores de risco 
para a doença (cerca de quatro em 
cada cinco casos ocorrem após os 
50 anos).

Veja no quadro a seguir outros 
fatores que aumentam o risco da 
doença:
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Fatores ambientais 
 e comportamentais

Fatores da história  
reprodutiva e hormonal

Fatores genéticos  
e hereditários*

Obesidade e sobrepeso após  
a menopausa;

Primeira menstruação antes 
de 12 anos;

História familiar de câncer  
de ovário;

Sedentarismo e inatividade física; Não ter tido filhos;
Casos de câncer de mama na 

família, principalmente antes dos 
50 anos;

Consumo de bebida alcoólica; Primeira gravidez após o 
s 30 anos;

História familiar de câncer  
de mama em homens;

Exposição frequente a radiações 
ionizantes (Raios-X).

Parar de menstruar (menopausa) 
após os 55 anos;

Alteração genética, 
especialmente nos genes BRCA1 

e BRCA2.

- Uso de contraceptivos hormonais 
(estrogênio-progesterona); -

-
Ter feito reposição hormonal 

pós-menopausa, principalmente 
por mais de cinco anos.

-

Cerca de 30% dos casos de câncer de mama podem 
ser evitados com a adoção de hábitos saudáveis como:
• Praticar atividade física;
• Alimentar-se de forma saudável;
• Manter o peso corporal adequado;
• Evitar o consumo de bebidas alcoólicas;
• Amamentar;
• Evitar uso de hormônios sintéticos, como anticon-

cepcionais e terapias de reposição hormonal.

O câncer de mama pode ser percebido em fases ini-
ciais, na maioria dos casos, por meio dos seguintes 
sinais e sintomas:
• Nódulo (caroço), fixo e geralmente indolor: é a 

principal manifestação da doença, estando pre-
sente em cerca de 90% dos casos quando o câncer 
é percebido pela própria mulher;

• Pele da mama avermelhada, retraída ou parecida 
com casca de laranja;

• Alterações no bico do peito (mamilo);
• Pequenos nódulos nas axilas ou no pescoço;
• Saída espontânea de líquido anormal pelos ma-

milos.

É importante que as mulheres observem suas mamas 
sempre que se sentirem confortáveis para tal (seja no 
banho, no momento da troca de roupa ou em outra 
situação do cotidiano), sem técnica específica, valo-
rizando a descoberta casual de pequenas alterações 
mamárias.

A postura atenta das mulheres em relação à saúde 
das mamas é fundamental para a detecção precoce do 
câncer da mama.

Para a investigação, além do exame clínico das ma-
mas, exames de imagem podem ser recomendados, 
como mamografia, ultrassonografia ou ressonância 
magnética. A confirmação diagnóstica só é feita, po-
rém, por meio da biópsia.

O tratamento do câncer de mama depende da fase em 
que a doença se encontra (estadiamento- I,II, III e IV) 
e do tipo do tumor. Pode incluir cirurgia, radioterapia, 
quimioterapia, hormonioterapia e terapia biológica 
(terapia alvo).
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Quando a doença é diagnosticada no início, o tra-
tamento tem maior potencial curativo. No caso de a 
doença já possuir metástases (quando o câncer se es-
palhou para outros órgãos), o tratamento busca pro-
longar a sobrevida e melhorar a qualidade de vida.

As modalidades de tratamento do câncer de mama 
podem ser divididas em:

• Tratamento local: cirurgia e radioterapia.
• Tratamento sistêmico: quimioterapia, hormonio-

terapia e terapia biológica.

Estádios I e II
A conduta habitual nas fases iniciais do câncer de 
mama é a cirurgia, que pode ser conservadora (reti-
rada apenas do tumor) ou mastectomia (retirada da 
mama) parcial ou total, seguida ou não de reconstru-
ção mamária.

Estádio III

Pacientes com tumores maiores que 5cm, porém ain-
da localizados, enquadram-se no estádio III. Nessa si-
tuação, o tratamento sistêmico (na maioria das vezes, 
com quimioterapia) é a opção inicial. Após a redução 
do tumor promovida pela quimioterapia, segue-se 
com o tratamento local (cirurgia e radioterapia).

Estádio IV
Nessa fase, em que já há metástase (o câncer se es-
palhou para outros órgãos) é fundamental buscar o 
equilíbrio entre o controle da doença e o possível au-
mento da sobrevida, levando-se em consideração os 
potenciais efeitos colaterais do tratamento.

O mais importante é sempre manter seus exames em 
dia e cuidar da sua saúde. 
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RECONHECIMENTO AOS PRO-
FISSIONAIS DA COMLURB

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana, 
COMLURB, executa um trabalho de grande impor-
tância através de seus serviços e profissionais no con-
texto da sociedade. A rotina de trabalho é exaustiva, 
faça chuva ou faça sol, lá estão os amigos garis prontos 
para mais um dia de luta. 

Como incentivo e principalmente como um gesto de 
reconhecimento à equipe de garis guerreiros que atu-
am no Caju, o setor de Relações Institucionais, junta-
mente com a Ketlog e a Superintendência do Centro 
da Prefeitura do RJ, ofereceram a COMLURB _Caju, 
no dia 29 de março, um almoço com churrasco, des-
contração e alegria. 

PÁSCOA DOCE
Coelhinho ativo na Zona Portuária

Em muitas comunidades a Páscoa só é doce quando 
a ajuda aparece. Por esta razão, o setor de Relações 
Institucionais da Triunfo Logística se empenhou em 
conseguir abraçar e adoçar o maior número possível 
de pessoas. 

Foram realizadas distribuições de brindes e chocolates 
na Creche Municipal Parque da Conquista, o CRAS 
XV de Maio no projeto de reforço escolar “Pontes do 
Saber” – PM Caju e no Asilo Nossa Senhora do Per-
pétuo Socorro com bolos e sucos sendo oferecidos as 
pessoas dos locais. 

  A UPP do bairro da Providência, que realiza um bri-
lhante trabalho social para as crianças da comunida-
de, recebeu cachorro quente para as crianças presentes 
na festividade. Para fechar as atividades de Páscoa, foi 
distribuído cachorro quente na festa da Creche Mu-
nicipal Parque Alegria, que contou com a presença de 
aproximadamente 400 crianças. 

Todos os eventos realizados com muita alegria pois o 
“coelhinho da páscoa” não se esqueceu de ninguém!

Relações  
Institucionais:  
confira o que já foi feito!

por Suzana Barreto (Relações Institucionais)
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DIA DO TRABALHADOR 
Eventos na Vila Olímpica Mané Garrin-
cha, na Praça Mauá com OSISE (Traba-
lhador em Yoruba) e no CMS

O dia do trabalhador foi mais que festejado, e com 
muito trabalho! 

A Triunfo esteve presente no evento da Vila Olímpica 
Mané Garrincha – Caju, juntamente com o Superin-
tendente Municipal do Centro, Pablo Mello e o Pre-
feito Marcelo Crivella. A população foi atendida com 
segunda via de documentos expedida pelos competen-
tes do Detran e a Fundação Leão XIII, atividades de 

saúde exercida pelo CMS Fernando Braga Lopes, onde 
o diretor Alexsandro Evangelista e seus agentes reali-
zaram no atendimento, oficinas de turbantes e tranças, 
acupuntura e massagens. O evento contou também 
com a participação da Casa da Mulher Carioca, Dinah 
Coutinho, realizando atendimento social, qualificação 
profissional, apoio jurídico e psicológico além da Cruz 
Vermelha que levou sua experiência em primeiros so-
corros e o CRAS XV DE MAIO esclarecendo dúvidas 
sobre educação infantil e muito mais. Enquanto os pais 
resolviam seus problemas a criançada brincava e ouvia 
lindas histórias com o especialista Palhaço Contador.

Pablo Mello, Alexsandro Evangelista e Marcelo Crivella.
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No Osise, o evento começou na Pedra do Sal, seguiu 
pela rua São Francisco da Prainha e terminou no Lar-
go de São Francisco da Prainha. A população local 
contou com vacinação, balé infantil, shows musicais, 
curso de barman, feira de artesanatos, atendimentos 
da Cruz Vermelha, uma linda e organizada feirinha 
com muitas novidades a custos módicos e muitos ou-
tros serviços. Todos foram muito bem recebidos pelos 
anfitriões produtores Rosiete Marinho e Shikko Alves.

BAILÃO PARA O DIA DAS MÃES
Dia das Mães com comemoração  
dupla!

“Nem o perfume de todas as rosas é igual a doce pre-
sença do teu amor”

Dia das Mães é um dia para celebrar e agradecer a to-
das as mães pela dedicação, amor e carinho diários, 
pensando nisso, o setor de Relações Institucionais da 
Triunfo Logística em parceria com o Restaurante No-
bre’s, que cedeu o espaço para realização do evento, a 
empresa Ketlog, a Superintendência do Centro - Pablo 
Mello e o INPH – Domênico Accetta, promoveram 
um lindo Bailão para as mães do Caju no último dia 
17 de maio.  A chuva não intimidou os mais de 80 
convidados que estiveram presentes para dançar e se 
divertir.

O Bailão foi um sucesso, contando com a presença de 
dois dançarinos que “riscaram” o salão dançando com 
as mães. Houve distribuição de brindes, com direito a 
necessarie contendo itens para o embelezamento das 
mãos. O evento foi rico em risos, músicas, muita dan-
ça e o fundamental: muita alegria! 
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Desde 2014, a Associação Brasileira de Psi-
quiatria – ABP, em parceria com o Conselho 
Federal de Medicina – CFM, organiza nacio-

nalmente o Setembro Amarelo. A campanha, realiza-
da durante todo o mês de setembro tem o intuito de 
conscientizar e propagar informações sobre os trans-
tornos mentais que levam ao suicídio.

Anualmente, são registrados mais de 12 mil suicídios 
no Brasil e mais de 01 milhão no mundo. Uma triste 
realidade, que registra cada vez mais casos, principal-
mente entre os jovens. Cerca de 96,8% dos casos de 
suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. 
Em primeiro lugar está a depressão, seguida do trans-
torno bipolar e abuso de substâncias.

E para falar sobre o assunto, a Triunfo Logística convi-
dou o Grupo Saber é Vida para realizar uma palestra 
na matriz aos colaboradores corporativos. O evento, 
que aconteceu no dia 26 de setembro, abordou todo o 
cenário de saúde voltado a qualidade de vida, incenti-
vando o cuidado individual de cada um presente.

Na data, os presentes também receberam uma cane-
ca especial da Triunfo, com a mensagem: “Fale sobre 
aquilo que lhe dói”.  

Fale sobre aquilo 
que lhe dói

por Larissa Lapa (DHO)



TRIUNFO LETTER | 6ª EDIÇÃO 23

Na Triunfo Logística tive 
minha primeira experiên-
cia com o mercado de tra-

balho. Medo, insegurança e muitas 
dúvidas pairavam na minha mente 
acerca do que estaria por vir. Ao 
contrário do que imaginei, a ca-
pacitação teórica no CIEE junta-
mente com as atividades que foram 
propostas pela empresa, me possi-
bilitaram alçar meu voo com uma 
bagagem de 1 ano e 5 meses cheia 
de empatia, respeito, experiência, 
sonhos e realizações. 

Embora em um setor exista uma 
hierarquia, na Triunfo aprendi que 
todos nós aprendemos uns com 
os outros a todo tempo. Sempre 

há algo para acrescentar, um olhar 
com um ponto de vista diferente, 
vivências e princípios morais que 
nos fazem crescer juntos. No final 
do expediente, o que vale, o que 
marca e o que de fato faz a diferen-
ça são as conexões ao longo do dia 
de trabalho. 

Quantas vezes você olhou 
para outro funcionário e 
enxergou muito além de 
uma mão de obra? 

Quantos momentos você parou 
para ouvir histórias de vidas que 
são inspiradoras? Quais foram as 
ocasiões em que você se dispôs a 

por Anna Beatriz Neves Gomes (TPS)

Somos todos 
aprendizes

ajudar quem precisava? Agregar 
valores nas vidas das pessoas vai 
muito além das palavras ditas. Por 
esse e tantos outros motivos, quero 
agradecer, de modo especial, ao Se-
tor TPS em que estive durante meu 
tempo de contrato. 

Muito mais do que me designar 
tarefas, todos vocês me ensinaram 
que o serviço de excelência se faz 
a partir de pessoas que encorajam 
outras a superar limites. Obrigada 
por toda preocupação, dedicação, 
paciência e confiança. Tenham a 
certeza de que vocês ajudaram a 
erguer um andar de um edifício de 
sonhos e realizações que estou ape-
nas começando a construir. 
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O antigo sistema do eletroí-
mã trabalhava apenas em 
um equipamento, sendo 

este uma Pá Carregadeira CAT de 
ano 2000. Este equipamento esta-
va apresentando alguns problemas 
mecânicos e elétricos, chegando 
por último a fundir o motor diesel. 
Devido ao ano e ao valor de recu-
peração não se tornava viável os 
reparos da mesma, que eram: mo-
tor, transmissão, cabine e sistema 
elétrico.

Ao depararmos com esta condi-
ção o conjunto do eletroímã ficou 
inoperante; obrigando ao nosso 
pessoal do TPS realizar a limpeza 
de tarugo de gusas com as mãos, 
sendo um trabalho pesado e de 
pouca produtividade.

 Diante deste grande problema 
sem equipamento e com uma al-

ternativa de solução com produti-
vidade baixa, a equipe do setor de 
manutenção pensou em modificar 
o Sistema do Eletroímã e colocá-lo 
para trabalhar em empilhadeiras 
podendo ser qualquer empilhadei-
ra com capacidade igual ou maior 

de 10 toneladas e ainda quando o 
Sistema do eletroímã não estiver 
sendo utilizado o equipamento no 
caso a empilhadeira podendo ser 
utilizado normalmente em seus 
trabalhos rotineiros.

por Willian Soares (Manutenção)

Equipe de 
Manutenção

Mediante a isto modificamos toda 
a base e suporte do conjunto, refi-
zemos o painel elétrico, realizamos 
manutenção em todo o conjunto e 
colocamos o acionamento por con-
trole remoto.

Foi apresentado ao TPS o novo 
conjunto e como estava o funcio-
namento; tivemos um retorno po-
sitivo da Ana Paula, Gerente de 
Terminal e do Gilberto, Coordena-
dor de Operações, que elogiaram e 
fizeram questão de dar parabéns a 
equipe da manutenção pelo traba-
lho realizado.

Só gostaríamos de ressaltar que 
onde há clima, satisfação e segu-
rança tudo se torna possível.

Muito obrigado a todos pela proa-
tividade e empenho. 
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As situações da vida cotidia-
na acabam fazendo com 
que, nos ausentar de nossa 

jornada de trabalho, seja algo ine-
vitável. Porém, é importante co-
nhecer o que a legislação vigente 
diz sobre o assunto e as consequ-
ências da falta ao trabalho.

Conforme a legislação trabalhista, 
não são todas as faltas que causam 
descontos e prejuízos ao trabalha-
dor. Por isso, é importante se infor-
mar sobre quais faltas podem ser 
justificadas.

Acompanhe nessa matéria tudo 
que você precisa saber sobre o as-
sunto!

Faltas justificadas

As faltas consideradas justificadas 
são aquelas em que o empregado 
pode deixar de comparecer ao ser-
viço sem prejuízo do salário. O ar-
tigo 473 da CLT especifica em que 
casos a falta poderá ser justificada e 
por quantos dias:

• até dois dias consecutivos, em 
caso de falecimento de cônju-
ge, ascendente, descendente, 
irmão ou pessoa que viva sob 
dependência econômica do 
empregado, desde que decla-
rado na carteira de trabalho e 
previdência social, devendo o 
empregado apresentar certidão 
de óbito para comprovar o fale-
cimento;

por Suellen Guilhen (DHO)

Faltas no trabalho: 
entenda as regras!

• até três dias consecutivos, em 
virtude de casamento, contados 
a partir do dia de realização do 
casamento;

• cinco dias, em caso de nasci-
mento de filho, na primeira se-
mana, contados a partir do dia 
do nascimento da criança;

• um dia por ano para acompa-
nhar consulta médica de filho 
de até 6 anos.

Faltas por doença

Em caso de doença que exija afas-
tamento do trabalho, devidamente 
comprovado por atestado médico, 
a falta é considerada justificada.
Caso o afastamento seja superior 
a 15 dias, é função do empregador 
remunerar apenas os 15 primei-
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ros dias. Após isso o empregado 
deve procurar o INSS para bus-
car o benefício de auxílio-doen-
ça, que lhe pagará remuneração 
durante o restante do período de 
afastamento.

Faltas injustificadas e 
suas consequências
As faltas injustificadas são aquelas 
que não estão elencadas na lei ou 
em Acordo e Convenções Coleti-
vas, e que não tenham sido abona-
das pelo empregador.

Quando ocorre a falta injustificada, 
o trabalhador terá descontado do 
seu salário o valor referente ao dia 
de trabalho.  Neste caso, o emprega-
do também terá descontado o valor 
do descanso semanal remunerado.
Se na semana da falta também 

houver feriado, o empregado po-
derá perder também a remunera-
ção deste dia.

Reflexo nas férias

As faltas injustificadas refletem nas 
férias do trabalhador. Conforme 
o artigo 130 da CLT, o empregado 
tem direito a férias após cada perío-
do de 12 meses de vigência do con-
trato de trabalho. Contudo, as faltas 
injustificadas podem interferir no 
tempo de férias, da seguinte forma:

• 30 dias corridos de férias, se 
não houver mais de 5 faltas;

• 24 dias corridos de férias, se 
houver de 6 a 14 faltas;

• 18 dias corridos de férias, se 
houver de 15 a 25 faltas;

• 12 dias corridos de férias, se 
houver de 24 a 32 faltas;

• Se faltar mais de 32 vezes, o 
empregado perderá o direito a 
férias.

Demissão por justa  
causa
Faltar injustificadamente por mais 
de 30 dias consecutivos configura 
abandono de emprego, acarretan-
do demissão por justa causa, con-
forme entendimento da jurispru-
dência — decisões reiteradas dos 
tribunais sobre o assunto.

Para evitar prejuízos e surpresas, 
fique atento às faltas. 

Referência Bibliografia:  

[Acesso em 01 out 2019] Disponí-
vel em: http://www.guiatrabalhista.
com.br/
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TRATAMENTO DE CONDUTA

O Tratamento de Conduta permite a empresa agir de forma justa com o colaborador 
em situações de descumprimento das normas internas e também de condutas esperadas.

E para não surgir dúvidas, vamos explicar como funciona!

Condutas não esperadas

Exemplo: Eu faltei ao trabalho sem justificativa.

O que pode acontecer: Ser advertido, suspenso e se eu repetir 
outras vezes essa conduta não esperada, posso até ser 

demitido por justa causa.

Condutas esperadas

Exemplo: Durante uma operação percebi um comportamento 
inseguro e por isso interrompi a atividade.

O que pode acontecer: Ser reconhecido através da conduta 
esperada, recebendo um certificado baseado em 1 dos 5 valores da 

empresa, neste caso de, Segurança.

Esperada

São aquelas condutas que 
trazem para empresa melhorias 

em processos, ou, que reforce 
voluntariamente os valores da 

Triunfo Logística. 

As condutas esperadas são 
classificadas considerando os 

valores da Triunfo, assim o 
colaborador, pode ser reconhecido 

em Ética, Respeito, Segurança e 
Inovação.

Análise de Classificação
 de  Conduta Esperada

Quando identificada uma conduta 
esperada, o gestor setorial solicita 
ao DHO a confecção do certificado, 

para entregar ao colaborador 
como reconhecimento da ação.

Comunicação do Reconhecimento 
da Conduta Esperada

Não Esperada

São as condutas que 
descumprem as regras descritas 

no Condigo de Conduta da 
Triunfo Logística

Existem quatro tipos de 
classificação de condutas não 

esperadas, que são: Leve, média, 
grave e gravíssima

Análise de Classificação
 de  Conduta não Esperada

De acordo com a classificação da 
conduta, é gerado um tipo de 

sanção, que leva em consideração 
a gravidade do ocorrido. Existem 

dois tipos de sanções, que são:
Advertência e Suspensão

Comunicação do Reconhecimento 
da Conduta não Esperada
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A margem consignável é o valor da renda de 
um trabalhador que pode ser comprome-
tida em um empréstimo consignado, que 

é aquele crédito descontado direto da Folha de Pa-
gamento.

Entenda como é feito o cálculo para chegar a mar-
gem, ou seja, o limite da parcela:

Salário Base - INSS - 
Adiantamento Quinzenal x 
30%

Ex.: 1.180,24 - 8% - 472,10 x 30% = R$ 184,11.

Ou seja, você pode pegar qualquer valor de em-
préstimo, que não ultrapasse o limite de parcela 
de R$ 184,11.

O aumento desta margem só será possível, se hou-
ver o cancelamento do adiantamento quinzenal.

Mas lembre-se, uma vez solicitado o cancelamento 
do adiantamento quinzenal, o mesmo não poderá 
retornar até que o empréstimo seja quitado.  

Empréstimos  
consignados:  
como funciona

por Maíla Machado (DHO)
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ESPECIAL

por Mario Zam (TPS)

Não analisei preços 

Não olhei para a idade das máquinas.

Meus olhos estavam atentos a mim...

Controlei o coração e o jeito 
mesquinho de olhar.

O que realmente eu procurava era 
sorriso no rosto.

Pessoas apaixonadas pelo trabalho 
que executam.

Cuidados especiais com eles e com 
os bens da empresa. 

Que como cliente me recebessem 
com um caloroso bom dia, coisas 
anormais no dia a dia.

Que me recebam  vendendo alegria...

Que eu não  pense em dizer não.

Pensei no meio ambiente e nada vi no 
chão...

O lixos recolhidos independente da 
função. 

Não identifiquei chefia, estavam 
todos em união.

Não pensem que é diferente quando 
queremos o melhor.

Todos trabalham, todos riem, todos 
derramam suor.

Isto nos faz feliz porque queremos o 
MELHOR. 

Vou renovar o contrato, aqui eu quero 
ficar,vou trazer muita carga para 
estas pessoas alegrar.

Senti na feição de cada um a vontade 
de vencer, certamente o que eles 
querem é você reconhecer.

O reconhecimento não precisa ser 
necessariamente com salário, mais 
com parabéns a todos e dizer muito 
obrigado. 

Vou sair daqui feliz e sem nenhum 
extresse pois acabo de conhecer a 
equipe TPS.

Mzam

Cliente sou...
 

ser...
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AGRADECIMENTO

por Lívia Nascimento (Infraestrutura)

  
grande trabalho  
em equipe

C om vocês, aprende-
mos todos os dias. 
Por trás dessa equipe, 

existe um espírito de união ca-
paz gerar resultados excelentes. 

Quando se reúne pessoas com-
petentes é quase certo que os 
frutos valerão a pena ser co-
lhidos. Mas vocês superaram 
todas as expectativas e foram 
ainda mais longe que o previsto. 
Parabéns a todos!

É um orgulho compartilhar lo-
cal de trabalho com profissio-
nais tão capazes e dedicados. 
Competência e empenho são 
talvez das melhores palavras que 
descrevem cada um de vocês.

Se continuarem trabalhando 
com esse profissionalismo, dis-
posição e dedicação é seguro 
que o futuro de todos será bri-
lhante. Mais uma vez obrigada 
a todos! 

Bom trabalho!

Célio Ribeiro e Fábio Braulio na lente 
da câmera



Triunfo Logística
+55 21 2178-8800

comunicacao@triunfologistica.com.br
www.triunfologistica.com.br

Operação Portuária
Oil & Gas | Carga de projetos
Navegação | Logística

MAIS DE 34 ANOS
OFERECENDO 
O MELHOR SERVIÇO
EM LOGÍSTICA 
PORTUÁRIA



TRIUNFO LETTER | 6ª EDIÇÃO32

#Pergunte ao
Especialista

Visando ajudar nas dúvidas de vocês, surgiu 
a ideia do “Pergunte ao Especialista”. Nas 
próximas publicações da nossa revista estaremos 
respondendo as perguntas enviadas por VOCÊS!!!

Respondida por:
Departamento Pessoal

NO
VIDA
DE!

Rodolfo Figueiredo - Quando precisamos atualizar os 
dados cadastrais, qual a periodicidade ?

R.: Boa pergunta!!!!!! Precisamos atualizar os dados cadastrais pelo 
menos duas vezes ao ANO, e quanto aos CPF, estamos realizando uma 
força tarefa para atualização dos dependentes, pois logo log é janeiro e 
temos a o envio das informações para a Receita Federal e necessitamos 
dos CPF dos dependentes atualizados a partir do nascimento dos filhos. 
 
Pessoal... Nos ajudem a atualizar nossos cadastros, tragam os CPFs dos 
Pais, Cônjuge e filhos.

E aí, curtiu o novo quadro? Participe também enviando sua dúvida para 
o e-mail comunicação@triunfologistica.com.br, com o título: Pergunte 
ao Especialista 

Coordenação:
Jorge Adolpho,  

Analista de departamento  
pessoal da Triunfo Logística.
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QUEM PASSOU, 
A GENTE NOTOU!

Inauguração do Gate 30

Atividade porto 30

DDSMS Manutenção

Equipe SMS

DDSMS Manutenção
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Parada de Segurança Porto 30

DDSMS Manutenção - comemoração de 200 dias 
sem acidente

Francisco Damião para a câmera Triunfo

Visita da atleta Manuella na Matriz

Silmar para a câmera Triunfo

Joubert e Paulo para câmera Triunfo

RAC SMS Operacional
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