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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.



TRIUNFO LETTER | PALAVRA DA DIREÇÃO  3

Palavra da Direção

Pedro Vianna
Diretor Jurídico

Juntos, estamos passando por 
uma situação sem precedentes. 
A COVID-19 impactou de di-

ferentes maneiras a vida de cada 
um de nós, nossos amigos, nossas 
famílias e, naturalmente, nossa em-
presa. Quem, em sã consciência, 
imaginava que o ano de 2020 traria 
consigo tantas adversidades?

Particularmente, confesso sem 
medo: ainda que pipocassem notí-
cias vindas da China desde dezem-
bro, jamais antevi que o cenário 
ficaria tão tortuoso. Na virada do 
ano passado para este, fiz a reflexão 
que sempre faço e pensei naquilo 
que buscaria para o ano que che-
gava. As boas e velhas resoluções 
de início de ano, sabe? As minhas 
foram as mais mundanas possíveis:

1. Tirar minha carteira de moto-
rista (pois é, sou macaco velho 
e ainda não dirijo!);

2. Começar a fazer algum exercí-
cio físico regularmente, e

3. Perder barriga.

Eis que, na segunda quinzena de 
março, as notícias sobre o Coro-
navírus ganharam contornos mais 
sérios. De fato, os efeitos da pande-
mia global começaram a se mate-
rializar no nosso dia a dia. Então, 
quando percebemos, o 2020 que 
vislumbrávamos na virada do ano 
ficou completamente diferente.

Este cenário foi especialmente 
complexo para a Triunfo. Somos 
um porto. Somos um serviço es-
sencial, daqueles que não podem 
deixar de funcionar mesmo em 
momentos difíceis. Não à toa em 
nenhum país os portos pararam de 

operar e nós da Triunfo não sería-
mos os primeiros do mundo a dei-
xar na mão as pessoas que depen-
dem das nossas atividades.

Naturalmente, o Departamento 
Jurídico da Triunfo também não 
parou. Como a maioria de vocês, 
também estive pessoalmente na 
empresa todo santo dia desde o 
princípio da pandemia. Durante 
estes meses, dediquei-me princi-
palmente ao atendimento de todas 
as autoridades públicas que obser-
vam de lupa o nosso trabalho em 
razão da calamidade pública, tais 
como Cia. Docas, ANTAQ, AN-
VISA, Marinha, Ministério do 
Trabalho e Ministério Público do 
Trabalho.

Para que não tivéssemos nenhum 
tipo de problema com quaisquer 
das autoridades com que dialoga-
mos, a empresa fez a sua parte for-
necendo toda a estrutura e equipa-
mentos que estavam ao seu alcance. 
Contudo, isso de nada adiantaria 
se não fosse a dedicação individual 
de cada um de nós. É com o nosso 
suor e com o cuidado que dispen-
demos todo dia a nós mesmos e 
aos nossos colegas de trabalho que 
colaboramos para que a Triunfo 
atravesse por este ano peculiar.

E é em momentos como este que 
percebemos as maiores virtudes 
das pessoas. Por sinal, desde 2011, 
ano em que dei meus primeiros 
passos na Triunfo, jamais percebi 
zelo e empenho coletivo tão boni-
tos. Por isso, deixo a todos o meu 
agradecimento pessoal. Sem vocês, 
com toda certeza o ano de 2020 te-
ria sido ainda mais arisco.

No mais, já aceitei que não vai ser 
este ano que minha CNH vai sair. 
Além disso, já estamos em setem-
bro e ainda não comecei a fazer ne-
nhum exercício. Logo, obviamente, 
minha barriga continua intacta. 
2020 está sendo completamente 
diferente do que imaginei... Mas 
2021 chega já, já. 
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por Gustavo Carvalho (SEA)

Conhecendo nossa  
frota: Rio Port II 

A balsa RIOPORT II, maior embarcação da 
frota da Sea Partners, tornou-se nos últimos 
meses, pelo seu porte e flexibilidade, o mais 

importante equipamento operacional atualmente em-
pregado. 

Atendendo as mais diversas operações, tais como o 
embarque de ferro gusa, transporte de equipamentos 
do COMPERJ – UPGN e apoio aos navios de Offsho-
re, a RIOPORT II tem conseguindo adaptar-se com 
maestria no desempenho de atividades diversificadas.

Um bom exemplo é o apoio às operações do ferro 
gusa. Garantindo uma operação contínua, sem as 
indesejadas paralisações e mantendo íntegros os re-
cursos utilizados, fruto de planejamento e equipes 
altamente qualificadas, trouxe como consequência 
uma diminuição na demurrage dos navios, uma di-
minuição no número de ternos requisitados por navio 
operado e uma diminuição no uso de embarcações de 

apoio (rebocadores).    

Sintetizando, o emprego da RIOPORT II nas opera-
ções de ferro gusa elevou o padrão na prestação do 
serviço, maximizando os ganhos financeiros e a satis-
fação dos clientes.  

Além do ótimo desempenho em tal operação, a RIO-
PORT II teve um papel fundamental no projeto do 
COMPERJ-UPGN. Armazenando, transportando e 
manuseando os mais diversos equipamentos, passan-
do a ser o veículo de integração logístico do projeto. 
Equipada com os guindastes LHM 550 e 600, a balsa 
funcionou como o principal elo entre o Terminal da 
Triunfo e o Cais da Beira. 

Podemos afirmar que, a RIOPORT II, ganhou um 
protagonismo que jamais experimentou em sua longa 
existência. 
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Informativo Saúde Triunfo Logística |   Guia de Higienização

SUPERFÍCIES DIVERSAS
• Passe pano umedecido com sabão líquido, detergente ou limpador multiuso na superfície ou objeto;
• Garanta a higienização com desinfetante ou meio copo de café (25 ml) de água sanitária 
diluído em 1L de água.

APARELHOS ELETRÔNICOS
• Umedeça um pano pouco abrasivo, como de microfibra, com álcool 70% ou isopropílico 
e passe na superfície do aparelho.

CHÃO, BANCADA DE PIA, PORTAS
• Dissolva 50ml ou 1 copo de café de água sanitária em 1 litro de água e passe* a solução nas superfícies.
* Procure usar luvas para proteger as mãos

FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS
• Lave bem os alimentos em água corrente;

• Dissolva 2 colheres rasas de sopa (20 ml) de água sanitária própria para alimentos em 1L de água;

• Mergulhe os alimentos na solução e deixe agir por 10 min., enxaguando em seguida.

LOUÇAS, ROUPAS, CAMA E BANHO
• A limpeza com os lava-roupas e detergentes comuns é eficiente no combate ao novo coronavírus. Devemos 
ter cuidado especial com copos, talheres, toalhas, roupas de cama e afins, evitando compartilhá-los.

HORA PARA NOVOS CUIDADOS
• Mantenha a casa arejada;
• Assim que retornar da rua, deixe os calçados isolados e lave as mãos ou tome banho;
• Deixe as roupas sujas em lugar específico e, de preferência, fechado;
• Amarre bem as sacolas de lixo para evitar a contaminação dos coletores;
• Caso a superfície que for limpar esteja muito suja, primeiro limpe com sabão e depois a desinfete.

Saiba como manter a casa limpa, evitandoa transmissão 
do coronavírus (COVID-19) e outras doenças

GUIA DE 
HIGIENIZAÇÃO
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por Anie Cardoso (PCO)

Gerenciamento de 
Tarefas: Como essa 
ferramenta pode ser 
útil na organização de 
um setor
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Toda empresa tem a sua ro-
tina de compromissos, pro-
gramações, planejamento, 

alinhamento com o time, cuidados 
financeiros, redes para conversa-
ção, reuniões online, entre outros. 

Algumas empresas no Brasil e no 
mundo já estão acostumadas a 
utilizar ferramentas de gerencia-
mento de tarefas, muitas vezes de 
forma integrada para controlar as 
atividades do dia a dia organiza-
cional. 

Não é diferente na Triunfo Logísti-
ca. A empresa utiliza a ferramenta 
para controle da produtividade en-
tre os setores.

Funciona assim:

Normalmente a base da ferramen-
ta utilizada é a aplicação do méto-
do KANBAN que nada mais é que 
um método visual para gerenciar 
e conduzir uma tarefa utilizando 
cartões ou post-its em um quadro 
para indicar o que preciso fazer 
“To Do”, o que estou fazendo ou o 
que está em andamento “Doing” e 
o que fiz/concluí “Done”.

A empresa usa um modelo que 
possibilita que os principais itens 
de controle estejam ao alcance de 
toda a equipe e o KANBAN propi-

cia exatamente isso. Um dos objeti-
vos deste é que toda a equipe esteja 
completamente inteirada sobre os 
andamentos dos projetos, o que foi 
essencial para o crescimento do se-
tor PCO.

Implantado em setembro de 2019, 
o setor de Planejamento e Controle 
Operacional – PCO, segue à risca 
o andamento de suas atividades de 
rotina através do sistema Trello, 
um aplicativo de gerenciamento de 
projetos com listas de cartões ex-
tremamente versáteis para organi-
zar as suas tarefas do trabalho. 

Nele, o setor gerencia e contro-
la seus planejamentos, auditorias, 
prazos e solicitações com os de-
mais setores. A rede é aberta para 
toda a equipe do setor e assim, 
todos os colaboradores acompa-
nham o andamento das atividades 
e conseguem trabalhar juntos para 
alcançar o sucesso.

O grande diferencial do setor para 
manter a alta produtividade dentro 
do sistema é o breve treinamento de 
como utilizar a ferramenta, ter um 
colaborador responsável monito-
rando a organização e controle dos 
cartões semanalmente e a colabora-
ção de todos para realizar as tarefas 
dentro dos prazos acordados.

TO DO DOING DONE

A aplicação de um sistema de ge-
renciamento de tarefas é tão útil 
entre as empresas que após conhe-
cer e interagir diariamente com o 
Trello dentro do domínio PCO, de-
cidi inclui-la na minha rotina afim 
de planejar projetos pessoais e au-
mentar minha produtividade.

Além do Trello, existem outros 
aplicativos de controle de ativida-
des que podem melhor atender a 
sua realidade, como: Todoist, Fo-
cuslist, Monday.com entre outros. 
Eles certamente serão de grande 
ajuda para otimizar seu tempo e 
ajudar a lembrar de tarefas impor-
tantes.

A escolha é livre para melhorar seu 
desempenho profissional e pessoal.

Da hora que entramos no trabalho, 
até a hora que saímos, executamos 
tarefas. Tudo é feito com o objetivo 
de oferecer o melhor produto ou 
serviço, com a maior produtivida-
de possível, a fim de atrair os me-
lhores resultados. 

Agora que você já conhece alguns 
gerenciadores de tarefas do merca-
do, que tal experimentar aumentar 
sua produtividade dentro e fora da 
organização para alcançar os obje-
tivos planejados? 
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por Danicleide Cordeiro (Saúde Ocupacional)

 

INSS - CONHEÇA  
O SEU BENEFÍCIO 

O que é INSS? 

A sigla INSS significa Instituto Nacional do Seguro 
Social (órgão do Ministério da Previdência Social, li-
gado diretamente ao Governo) e é responsável pelos 
pagamentos das aposentadorias e demais benefícios 
dos trabalhadores brasileiros que contribuem com a 
Previdência Social (seguro que garante uma aposen-
tadoria ao contribuinte quando ele para de trabalhar), 
com exceção dos servidores públicos.

A Previdência Social proporciona aos segurados os be-
nefícios como: Aposentadoria por tempo de contribui-
ção, Aposentadoria por idade e invalidez, Pensão por 
morte, Auxílio-doença, Auxílio-acidente, Reabilitação 
profissional, Auxílio-reclusão, entre outros benefícios. 

Agora que você já sabe o que é INSS, vamos entender 
melhor sobre o Auxílio Doença.

O Benefício de Auxílio doença é concedido àquelas 
pessoas que ficam impedidas temporariamente de re-
alizar suas atividades laborais, por quaisquer enfermi-
dades ou acidentes. Para ter direito, existe um período 
de 12 meses de carência a ser cumprido.

Algumas doenças dispensam o período de carência, 
encontra-se regulamentada no artigo 147, II, anexo 
XLV, da Instrução Normativa 77/2015 do INSS.

Como funciona o afastamento 
por Auxilio Doença?

Quando o colaborador é afastado de suas funções por 
motivo de saúde ou acidente, ele tem garantido alguns 
direitos como a manutenção do seu salário — a qual, 
nesse caso, é feita pelo INSS. 

O benefício é destinado aos profissionais segurados 
incapacitados para o trabalho ou para exercer a sua 
atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

Para requerer o afastamento previdenciário o segu-
rado deverá apresentar o atestado médico depois do 
15º dia corrido de afastamento, e o segurado fica favo-
recido por um período máximo de 60 dias (podendo 
ser prorrogado após avaliação do médico assistente e 
pericial). 
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Perícia do INSS?  
Como Realizá-la?

Para que seja possível comprovar a necessidade que o 
trabalhador possui para receber o benefício que estão 
relacionados à incapacidade laboral, o INSS exige a re-
alização da perícia médica.

Para iniciar o processo, é necessário entrar em contato 
com o telefone 135 ou utilizar o aplicativo “Meu INSS” 
para realizar o agendamento da perícia médica. Não 
se preocupe, pois todas as informações necessárias 
serão passadas ao segurado no momento do agenda-
mento juntamente ao setor de Saúde Ocupacional da 
Triunfo.  

Depois do agendamento realizado, é necessário com-
parecer ao local na hora/data agendada, e explicar ao 
perito médico o motivo de estar requerendo o benefí-
cio. É importante que leve todos os exames médicos, 
laudos, e documentos comprobatórios para apresen-
tar ao perito para avaliação. 

Caso o benefício seja negado, o trabalhador pode re-
correr da decisão, porém será necessário realizar um 
novo agendamento e passar por uma nova avaliação 
com o seu médico assistente.

Todo o processo de afastamento previdenciário será 
acompanhado pelo setor de Saúde Ocupacional. 

A perícia será realizada em uma das agências do 
órgão, após a realização do agendamento, onde o 
trabalhador deve comparecer com os seguintes do-
cumentos:

1. Documento oficial de identificação com foto (RG, 
CNH, etc);

2. CPF;
3. Carteira de Trabalho, carnês de contribuição e de-

mais documentos que confirmem os pagamentos 
ao INSS (mínimo de 12 meses);

4. Todos os documentos médicos que provem o tra-
tamento (exames, relatórios, atestados, etc...). Eles 
não são obrigatórios, mas contribuem positiva-
mente na obtenção rápida do benefício;

5. Laudo detalhado com o diagnóstico e CID da do-
ença, com a informação sobre o tempo de afasta-
mento (superior a 15 dias);

6. Declaração do empregador na qual consta o últi-
mo dia trabalhado. 

O resultado da perícia médica não é fornecido na hora. 
Pela lei, o INSS tem até 30 dias para apresentar sua de-
cisão. Geralmente, a carta de concessão chega de 15 a 
20 dias após a perícia, pelos correios, e também será 
possível visualizar pelo aplicativo em até 24h após a 
perícia. Verifique o prazo diretamente na agência.

Com o período de pandemia na qual estamos viven-
do, houveram alterações neste processo e assim as do-
cumentações serão enviadas via on-line para o INSS. 
  
Caso existam dificuldades saiba que você não está 
sozinho procure o setor de Saúde Ocupacional da 
Triunfo Logística. 
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Controle seu peso

Não fume

01

02

Reduza a ingestão 
de bebida alcoólica

03

Faça atividade física04Beba no mínimo
 2L de água

05

Consulte um 
cardiologista 06

Alimentos ricos em potássio 
ajudam na diminuição 
da Hipertensão

07DICAS PARA 
UMA VIDA 
SAUDÁVEL

FATORES DE RISCO (CAUSAS) 

Hipertensão Arterial é a chamada pressão 
alta, quando ocorre um aumento da força com 
que o sangue circula nos vasos sanguíneos do 
corpo. A hipertensão frequentemente está 
associada a obesidade, pois o excesso de peso 
significa mais esforço para os órgãos. 

95%
FATORES QUE
POTENCIALIZAM

• SAL
• GORDURA
• ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS
• OBESIDADE
• ESTRESSE

CAUSAS
GENÉTICAS E
FAMILIARES

Vamos falar sobre
Hipertensão? 
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O retorno de 
nossas caixas  
de reclamações  
e sugestões

Você conhece a nossa caixa de reclamações? Ela 
é mais um espaço de comunicação da Triunfo 
Logística onde a sua opinião é muito impor-

tante para melhoria do nosso ambiente de trabalho. 

Buscamos sempre atender suas sugestões da melhor 
forma possível, então continue usando esse nosso ca-
nal, para que possamos sempre buscar melhorias para 
Triunfo Logística como nesses exemplos abaixo:

“As portas do box do banheiro 
masculino do Armazém 18 es-
tão quebradas”

Ação: Atendendo a solicitação de nossos colaborado-
res o setor de infraestrutura realizou no mês de maio 
a troca das portas do banheiros masculinos do arma-
zém 18.

As novas portas agora são de alumínio, oferecendo 
maior resistência e durabilidade.

“Entrega de contracheque atra-
sada”

Ação: O setor de DHO reorganizou e agilizou seus 
processos internos para garantir que os contracheques 
fossem entregues a todos os colaboradores antes do 
pagamento, atendendo a solicitação feita nas caixas de 
reclamação e sugestão.

“Trocar a marca de bebida do 
lanche”

Ação: Foi solicitado pelos colaboradores a troca da 
marca de bebida servida nos lanches. Assim, a mesma 
foi trocada para garantir a satisfação de nossas equipes.

“Área do caju com constante 
alagamento”

Ação: Realizada obra no local para melhor drenagem 
da água, evitando assim novos alagamentos em dias 
de chuva.

por Ana Luisa Pereira (DHO)
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“Instalar uma campainha no 
caju”

Ação: Foi instalado, conforme solicitação da caixa de 
reclamação e sugestão, campainha na entrada no Caju 
44, facilitando o acesso dos colaboradores.

“Melhoria da van interna”

Ação: Para atender melhor os colaboradores foi ad-
quirida nova van para circulação interna, que possui 
todos os itens de segurança e conforto para as equipes.

“Colocar bebedouro no Gate 
30”

Ação: Foi solicitado que tivesse um bebedouro dentro 
da recepção do gate 30. Ação de melhoria foi analisa-
da pela Infraestrutura e realizada!

“Mais opções nos cardápios do 
refeitório”

Ação: Foi solicitado mais variedade nos cardápios 
do refeitório. Para atender o pedido, DHO contratou 
nova empresa de refeição que atua desde o mês de 
agosto de 2019 em nossos refeitórios.

“Melhorar os bancos dos vesti-
ários”

Ação: Foi solicitado a troca dos bancos dos vestiários. 
Ação de melhoria foi analisada pela Infraestrutura e 
realizada!

“Rever a política de promoção”

Ação: Foi reclamado sobre política do promoção da 
empresa. O DHO, setor responsável pelos processos 
internos de promoção e progressão, aplica para todos 
os candidatos os mesmos pré-requisitos das vagas di-
vulgadas.

Para conhecer melhor os processos de crescimento da 
empresa, o setor esta sempre de portas abertas. 
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Sabe o que da para fazer 
durante os vinte segundos em 
que você lava as mãos?�
Uma lista mental das 10 regras de ouro 
que usamos aqui na Triunfo Logística

Permissão para Trabalho

Isolamento de Energias

Trabalho em Altura

Espaço Confinado

Atmosferas Explosivas

Posicionamento Seguro

Equipamento de Proteção Individual

Atenção às Mudanças

Segurança no Trânsito

Álcool e outras drogas
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Porto do Rio de 
Janeiro terá controle 
de acesso terrestre 
informatizado

por Ana Luisa Pereira (DHO)
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Iniciou no dia 15/06/2020, os 
testes de implantação do siste-
ma de controle informatizado 

do acesso terrestre ao Porto do Rio 
de Janeiro. Com a nova tecnologia, 
o processo de permissão e o acesso 
de caminhões passará a ser auto-
mático, gerando eficiência a todos 
os envolvidos na cadeia logística 
do comércio exterior.

O sistema, chamado SGAD, que 
foi desenvolvido e doado pelas em-
presas arrendatárias dos terminais 
Triunfo Logística, MultiRio e ICT-
SI Rio por meio do Sindicato dos 
Operadores Portuários do Estado 
do Rio de Janeiro (Sindoperj), foi 
validado e teve as regras de utiliza-
ção definidas pela Companhia Do-
cas do Rio de Janeiro.

Com a implantação da tecnologia, 
não haverá mais a necessidade do 
usuário ir até a sede da Guarda 
Portuária com diversos documen-
tos para dar entrada no processo de 
permissão para acesso ao porto, no 
novo sistema, basta realizar a soli-
citação virtualmente, que a Guarda 
Portuária fará a análise dos docu-
mentos e enviará o retorno direto 
ao solicitante, através do sistema a 
permissão.

Para Bruno Sá, CEO da Triunfo Lo-
gística, o novo sistema de controle 
trata-se de um enorme avanço e 
reforça o espírito de colaboração 
presente hoje com a Autoridade 
Portuária, conforme depoimento 
dado:

“As melhorias em curso trarão flui-
dez e rapidez ao fluxo de cargas, 
o que aumentará a qualidade do 
serviço prestado aos usuários”, res-
saltou. Sá acredita que “a utilização 
de tecnologias como o QRCode 
contribuirá para o aumento da efi-
ciência nos processos e rotinas de 
trabalho, proporcionando maior 
agilidade na operação portuária.”

O novo sistema promete ser ainda 
melhor futuramente, trazendo a 
proposta de se tornar mais auto-
matizado, utilizando câmeras com 
leitores de placa (OCR) integradas 
ao SGAD que farão a liberação de 
acesso sem a necessidade de inter-
venção humana. Dessa forma, a 
leitura de QRCode será feita ape-
nas como contingência. 
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por Luana Barreira (DHO)

Desde 2018 temos trabalhado nossas oportu-
nidades através do Recrutamento Interno e 
cada vez mais ele tem se tornado comum e 

uma ferramenta poderosa. Este é um processo que 
aproveita o nosso próprio capital humano. Sua fina-
lidade é encontrar e descobrir profissionais qualifi-
cados e capacitados para ocuparem cargos de maior 
nível  que aqueles que são ocupados pelos candidatos 
no momento do processo na empresa.

Algumas etapas são comuns no recrutamento interno, 
como: divulgação da vaga através dos nossos meios de 
comunicação; inscrição dos colaboradores interessa-
dos; entrevista com o DHO; testes técnicos e psicoló-
gicos  e entrevistas com o gestor da vaga que serve para 
identificar quais possuem os requisitos e estão naquele 
momento, mais preparados tecnicamente para exercer 
a função em aberto. 

Além disso, todos os participantes recebem feedback 
ao final do processo, fazendo com que possam identi-
ficar seus pontos de desenvolvimento oportunizando o 
aperfeiçoamento / preparação para futuros processos.

O recrutamento interno traz diversos benefícios para 
empresa e seus colaboradores:

• Motiva os colaboradores;
• Retêm talentos;
• Fideliza os profissionais;
• Promove crescimento profissional;
• Incentiva a competição saudável;
• Resulta em maior integração do colaborador com 

os processos da empresa;
• Os candidatos já conhecem a cultura da empresa;
• Evidência que a organização valoriza o colabora-

dor;
• Diminui a rotatividade.

Ficamos muito felizes em acompanhar o crescimento 
de nossos colaboradores e por isso selecionamos al-
guns que foram promovidos no 1º semestre de 2020 
para compartilhar seu depoimento e um pouco de 
suas histórias, a fim de ser uma inspiração para que 
você também participe e futuramente também com-
partilhe conosco! 

Recrutamento 
interno: nosso 
investimento  
em você!!!
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Jonathan Luiz, de OPMC a Maçariqueiro 
(Setor Facilities):

“Agradecer a Deus por tudo e a Triunfo Logística pela 
oportunidade e conhecimento de exercer uma nova 
profissão.

Porque o sucesso não se alcança sozinho, eu agradeço 
a quem sempre apoiou minha vida profissional.
Pretendo continuar me capacitando para exercer ou-
tras funções e estar preparado para futuras oportuni-
dades dentro da Triunfo.”

Israel, de jovem aprendiz a Comprador  
(Setor: Serviços e Suprimentos):

“Minha trajetória com a Triunfo teve início no pro-
grama de jovem aprendiz em 2016, foi uma fase de 
grande aprendizado em diversos setores da empresa, 
foi importante para entender como os setores se co-
municam e como a engrenagem da companhia gira.

Após esse período passei por entrevistas e iniciei no 
setor de serviços e suprimentos como auxiliar admi-
nistrativo, passando por diversas atividades. 

Com o passar do tempo foi sendo atribuído novas ta-
refas e desafios, com isso a oportunidade de ir passan-
do de cargos, hoje atuo como comprador responsável 
pela compra e contratação de serviços do setor de ma-
nutenção de equipamentos.

Acredito que as oportunidades sempre surgem e ad-
miro a maneira que a Triunfo promove o crescimento 
dos funcionários. Hoje me sinto parte dessa equipe e 
feliz com esta fase em minha vida.” 
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Por trás dos 
bastidores 

Para retornar a sua rotina de   
treinamentos e garantir o 
contínuo processo de desen-

volvimento de seus colaboradores, 
em meio a pandemia, a Triunfo Lo-
gística busca a melhor forma para 
atender as expectativas de seus 
processos habituais. 

Pensando nisso, a empresa está 
trabalhando no projeto de digi-
talização de seus treinamentos. 
Durante os próximos meses de 
2020, os treinamentos internos 
serão todos gravados, para se-
rem oferecidos em formato EAD 

(Ensino a Distância), através de 
uma plataforma online contra-
tada recentemente pela empresa.  
A iniciativa da colaboradora Rafa-
ella Perez surgiu através da impos-
sibilidade de reunir os alunos em 
uma sala de aula presencial.

A expectativa é que até o fim de 
2020 a plataforma esteja ativa e 
com conteúdos já disponibilizados, 
oferecendo inclusive os processos 
iniciais de entrada na empresa, 
como a Integração em SMS e trei-
namentos obrigatório. 

por Ana Luisa Pereira (DHO)
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Triunfo Logística  
realiza pré-auditoria  
da ISO 45001

por Carolina Araújo (SGI)

Foi realizado nos dias 9 e 10 de 
julho a pré-auditoria da ISO 
45001 na Triunfo Logística 

com intuito dos setores da empresa 
tirarem as dúvidas e se prepararem 
para a auditoria de transição da 
OHSAS 18001 para ISO 45001, que 
ocorrerá em outubro de 2020.

A auditoria, realizada remotamen-
te, através da ferramenta Teams, 
foi executada pelo Órgão Certi-
ficador – Bureau Veritas Certifi-
cation, que auditou os setores de 
Saúde, Meio Ambiente e Seguran-
ça (SMS), Sistema de Gestão In-
tegrado (SGI), Desenvolvimento 

Humano Organizacional (DHO), 
Serviços e Suprimentos, Operação 
e Planejamento e Controle Opera-
cional.

Carolina Araújo, gestora do SGI, 
avalia positivamente a pré-audito-
ria e se mostra positiva para a ava-
liação oficial de outubro:

“A auditoria foi realizada com in-
tuito consultivo, permitindo que 
os setores tirassem suas dúvidas e 
padronizassem as formas de evi-
denciar o atendimento aos requi-
sitos normativos. Esse evento nos 
ajudou no mapeamento dos itens 

a serem adequados, bem como nos 
forneceu embasamento técnico, 
que certamente serão utilizados 
nos próximos eventos da Triunfo 
Logística: Auditoria Interna e Ex-
terna de Transição.”

Para o SGI, setor responsável pela 
auditoria, a experiência foi bem 
enriquecedora uma vez que foi 
possível avaliar item por item da 
norma ISO 45001 junto ao auditor, 
que além de analisar os processos 
atuais existentes, também forne-
ceu sugestões/orientações quanto 
à adequação dos processos para 
atendimento à ISO 45001. 
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A equipe de SMS da Triunfo 
Logística criou um progra-
ma de Coleta Seletiva, com 

objetivo de capacitar as equipes na 
segregação e descarte correto dos 
resíduos, reduzir custos com a des-
tinação dos resíduos, reconhecer a 
relevância da coleta seletiva como 
meio de conservação e valorização 
do meio ambiente e promover a 
melhoria contínua do processo de 
gerenciamento dos resíduos gera-
dos e administrados pela empresa.

 Iniciado em maio de 2020, através 
de envios de informes internos, o 
programa utilizou dos recursos vi-
suais como atrativo para as infor-
mações passadas. Para garantir que 
todos os assuntos fossem aborda-
dos nos envios de informe, foram 
criados dias para representar as 
cores dos coletores para cada tipo 
de resíduo: dia azul; dia branco; dia 
marrom; dia vermelho; dia cinza; 
dia laranja. 

Ainda em maio foi iniciado o DDS-
MS (Diálogo Diário de Segurança, 
Saúde e Meio Ambiente) nas áreas, 
onde são abordados os temas de 

coleta seletiva, segregação de resí-
duos, cores dos coletores de acordo 
com o tipo do resíduo (CONAMA 
275) e aspectos e impactos ambien-
tais com a geração de resíduos.

Programa implementou também a 
BLITZ AMBIENTAL, onde é rea-
lizado diariamente orientações in 
loco durante o descarte dos resídu-
os dos refeitórios do armazém 30 e 
18 nos horários de almoço dos co-
laboradores da Triunfo Logística.

Entre as iniciativas do programa, 
destaca-se também a criação do 
CHECKLIST DOS COLETORES 
DE RESÍDUOS das áreas adminis-

trativas, onde é verificado o atendi-
mento na segregação dos resíduos 
em cada setor.

Na área operacional a verificação 
dos coletores ocorrerá entre se-
tembro e dezembro, e no final do 
ano de 2020, serão consolidados os 
pontos obtidos nos checklists no 
decorrer do programa. 

A ideia do setor é que ao final do 
ano, com a consolidação dos re-
sultados, o setor que tiver melhor 
desempenho na campanha seja 
premiado, reconhecendo o esforço 
e o bem conquistado ao meio am-
biente! 

Equipe de SMS da 
Triunfo Logística lança 
programa de coleta 
seletiva

por Paula Pessanha (SMS)
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www.triunfologistica.com.br

O QUE SÃO 
OS RESÍDUOS 
DE PAPEL?
Representado pela cor azul nas lixeiras, 
os resíduos de papel recicláveis são eles:
jornais, revistas, envelopes, cadernos, impressos, 
rascunhos, papel de fax, fotocópias, listas telefônicas, 
cartazes, aparas de papel, caixas de papelão e 
embalagens longa vida.

Informativo 01 – Coleta Seletiva |   Dia Azul

www.triunfologistica.com.br

O QUE SÃO 
OS RESÍDUOS 
DE PLÁSTICO?
Representado pela cor vermelha nas lixeiras, 
os resíduos de plástico recicláveis são eles:
potes, embalagens, copos, garrafas, frascos de 
produtos de limpeza e higiene pessoal, sacos e sacolas, 
utensílios plásticos usados (baldes, canetas etc.), 
brinquedos de plástico, isopor.

Informativo 04 – Coleta Seletiva |   Dia Vermelho

www.triunfologistica.com.br

PORQUE É 
IMPORTANTE 
SEPARAR 
RESÍDUOS MÉDICOS?
O descarte de resíduo hospitalar é feito em recipiente branco 
leitoso, identificado como resíduos infectantes e deve seguir as 
rigorosas normas da Anvisa, pois os riscos referentes ao caráter 
infectante destes resíduos exige cuidados específicos na hora do 
descarte. Vale ressaltar que os resíduos infectantes domésticos 
(seringas, ataduras, remédios, etc.) também devem ser 
descartados com todos os cuidados necessários.

Informativo 02 – Coleta Seletiva |   Dia Branco

www.triunfologistica.com.br

O QUE SÃO 
OS RESÍDUOS 
DE ORGÂNICOS?
Representado pela cor marrom nos 
coletores, os resíduos orgânicos são:
Restos de alimentos, carnes, vegetais, frutas, ossos, 
cascas de ovos, folhas. Esses resíduos podem ser 
utilizados como adubo.
A madeira também é um resíduo orgânico e pode 
ser reutilizada para fabricação de novos produtos.

Informativo 03 – Coleta Seletiva |   Dia Marrom

www.triunfologistica.com.br

O QUE SÃO 
OS RESÍDUOS 
NÃO RECICLÁVEIS?
Represetado pela cor cinza nos coletores, 
os resíduos não recicláveis são eles:

Resíduos gerais não reciclável ou misturado, ou contaminado 
não passível de separação. Como por exemplo tecidos, clips, 
fitas adesivas, papel carbono, resíduos de varrição, 
guardanapos usados,  papel, espuma, espelhos, goma de 
mascar, papéis metalizados, fotografias etc.

Informativo 05 – Coleta Seletiva |   Dia Cinza

www.triunfologistica.com.br

QUAIS SÃO 
OS RESÍDUOS 
PERIGOSOS?
Representado pela cor laranja nos coletores, 
os resíduos perigosos são eles:

todos os resíduos contaminados com óleo ou produtos 
químicos, pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, 
restos de tintas, óleo lubrificante usado, etc.

Informativo 06 – Coleta Seletiva |   Dia Laranja
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Triunfo Logística  
lança primeiro  
módulo da  UCT

Aconteceu no dia 24/06/2020 
a primeira aula do curso 
de Controle da Qualidade 

Total – TQC ofertado pela Triunfo 
Logística para seu corpo de líderes, 
formado por diretores e gestores da 
empresa.

O curso é parte da Academia Li-
derança, da Universidade Corpo-
rativa Triunfo – UCT, criado para 
desenvolver e aprimorar os conhe-
cimentos e habilidades dos líderes 
da empresa.

A primeira aula do treinamento 
foi realizada através da platafor-
ma online Zoom, contando com a 
presença da diretoria executiva da 
Triunfo, que foi a responsável pela 
escolha do tema do curso.

Para ocasião, foi montada toda 
uma preparação prévia, entregan-
do aos alunos, em mãos, um kit 
exclusivo de estudo personalizado, 

com caderno e livro didático do 
TQC, além de uma carta de bo-
as-vindas com as instruções para 
acesso a plataforma online onde as 
aulas serão ministradas.

Para que o projeto saísse do papel, 
a analista de DHO Rafaella Perez, 
que está à frente do projeto UCT se 
empenhou em pesquisas e estudos, 
visando oferecer a melhor experi-
ência aos alunos, como conta:

“Foi feita uma seleção de empresas 
para buscarmos o melhor fornece-
dor para ofertarmos o treinamen-
to TQC. Após o processo, optamos 
por uma consultoria, que ofertava 
a ação com o professor de universi-
dades como PUC e USP, Fernando 
Cortezi.”

O curso é ofertado toda quarta e 
serão 14 encontros ao longo dos 
próximos meses, logo em seu iní-
cio já empolgou seus participantes, 

como relata José Quirino, Gerente 
Jurídico da empresa:

“Foi extremamente interativo, o con-
teúdo foi muito válido, a dinâmica 
foi bem bacana e adorei a oportuni-
dade de realizar troca e o trabalho 
em grupo com meus colegas.”

Para Mariana Monnerat, Gerente 
de DHO (Desenvolvimento Hu-
mano Organizacional) a expecta-
tiva para os próximos encontros 
do TQC é que ele continue sendo 
dinâmico e que permita que os 
alunos sejam sempre os protago-
nistas, gerando nos participantes a 
responsabilidade sobre o conheci-
mento ofertado.  

por Rafaella Perez (DHO)
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A Triunfo Logística foi reco-
nhecida como uma das me-
lhores empresas fornecedo-

ras da Petrobrás, através do Prêmio 
Melhores Fornecedores 2019.

Em sua terceira edição o prêmio visa 
reconhecer àqueles fornecedores 
que buscam a melhoria contínua, 
elevam seus indicadores de desem-
penho e asseguram conformidade e 
segurança em seus processos.

O evento de premiação foi adiado, 
ainda sem data definida, devido a 
pandemia do coronavírus enfren-
tada pelo país.

Conheça o Prêmio 
Melhores Fornecedores
Anualmente a Petrobrás escolhe as 
empresas que mais se destacaram 
na entrega de produtos e serviços 
para a companhia, reconhecendo 
o empenho em busca da excelên-
cia. E, se qualidade, prazo, gestão, 
SMS, conformidade e integridade 
continuam sendo critérios funda-
mentais para avaliação, nesta ter-
ceira edição foram inseridas duas 
novas categorias que reafirmam o 
compromisso da companhia em 
desdobrar outros dois valores para 
a cadeia de suprimentos: meio am-
biente e primeira infância.

Triunfo Logística  
é reconhecida como  
fornecedora do  
ano 2019 da Petrobrás

Todas as empresas que forneceram 
bens ou serviços para a Petrobrás 
de 1º de janeiro a 31 de dezembro 
são automaticamente inscritas nas 
categorias temáticas do Prêmio 
Melhores Fornecedores Petrobras. 

Para concorrer aos prêmios espe-
ciais, os fornecedores enviaram 
casos práticos para análise dos pro-
jetos e iniciativas, com evidências 
dos benefícios tanto para a empresa 
quanto para os seus funcionários, a 
sociedade e o meio ambiente. 
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Como Fatores 
Humanos afetam a 
saúde e a segurança 
no local de trabalho

por Glauco Sonsin

Fatores humanos são fatores 
organizacionais relacionados 
ao trabalho e às pessoas, que 

influenciam o comportamento no 
trabalho. Veremos agora os fatores 
humanos que podem afetar a saúde 
e a segurança no trabalho.

Foi demonstrado repetidamente 
que os fatores humanos desempe-
nham um papel nos acidentes de 
trabalho. Após a ocorrência de um 
incidente, é fácil identificar, retros-
pectivamente, muitos fatores que 
contribuíram para a situação.

A investigação se torna mais com-
plicada quando queremos enten-
der porque as pessoas agiram de 
determinada maneira ou tomaram 
certas decisões. 

Ao aplicar a abordagem do fator 
humano, são revelados muitos 
outros fatores subjacentes que 

influenciaram o comportamento 
das pessoas. Isso pode incluir, má 
manutenção, atitudes em relação 
à saúde e segurança na empresa, 
falta de liderança visível e clara, 
treinamento ou supervisão inade-
quados, planejamento e organiza-
ção de trabalho inadequados ou 
atitude e habilidade individual.

Os Fatores Humanos podem ser 
agrupados em três aspectos que se 
interligam e se sobrepõem:

Organização – É a empresa, sua 
gestão, sua cultura de segurança e 
seus sistemas de gestão.

Tarefa – É o trabalho, local de tra-
balho e projeto de equipamentos, 
meio ambiente.

Indivíduo – São as características e 
atitudes individuais de uma pessoa.

Fatores 
Organizacionais

O comportamento das pessoas no 
local de trabalho é afetado pelas 
características coletivas da empre-
sa, organização e equipes em que 
trabalham.

Os funcionários respondem às 
mensagens visíveis e invisíveis que 
recebem de outras pessoas em sua 
organização, embora nem sempre 
da maneira pretendida.

A cultura de segurança influencia 
o comportamento humano, que 
por sua vez influencia a cultura da 
empresa. 

Para gerenciar a Saúde e a Seguran-
ça de maneira eficaz, é importante 
considerar como todos os fatores 
organizacionais listados abaixo 
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influenciam e afetam o comporta-
mento humano.

• Gerenciamento de mudanças 
na empresa;

• Cultura de segurança;
• Segurança comportamental;
• Liderança e supervisão;
• Comunicações sobre segurança;
• Recursos, quantidade de fun-

cionários e carga de trabalho 
na empresa;

• Confiabilidade humana - erro 
humano e falhas de sistemas;

• Fatores humanos na investiga-
ção de incidentes;

• Respostas às emergências.

Fatores da Tarefa

A forma como as tarefas são plane-
jadas para interagir com os equi-
pamentos e o ambiente de traba-
lho, tem um efeito direto na saúde 
e segurança dos trabalhadores.  

O horário dos turnos, a duração 
e a frequência das pausas, a carga 
de trabalho da tarefa, as demandas 
físicas e mentais devido ao plane-
jamento da tarefa, equipamento e 
ambiente são fatores importantes 
a considerar porque influenciam 
o desempenho humano e podem 
afetar tanto o indivíduo quanto o 
integridade de todo o sistema de 
trabalho. 

Deve-se levar em consideração os 
seguintes fatores no planejamento 
das tarefas:

• Movimentação manual de ma-
teriais, ações repetitivas e ergo-
nomia;

• Estresse relacionado ao traba-
lho (por exemplo, alta carga de 
trabalho);

• Padrões de trabalho cansativos 
- trabalho por turnos e horas 
extras;

• Interfaces com instalações e 
equipamentos;

• Concepção e eficácia dos pro-
cedimentos;

• Trabalho rotineiro e não roti-
neiro.

Características 
Individuais

As pessoas se diferenciam de muitas 
maneiras; fisicamente, mentalmen-
te e em sua personalidade, humor, 
conhecimento e experiência. As ca-
racterísticas do indivíduo, incluin-
do sua competência, habilidades, 
personalidade, atitude e percepção 
de risco, influenciam o comporta-
mento de maneiras complexas. 

Algumas características como per-
sonalidade não podem ser muda-
das; outras, como habilidades e 

atitudes, podem ser alteradas ou 
aprimoradas. Por fim, as pessoas 
têm diferentes conhecimentos e 
experiências e tomam decisões a 
partir deles.

O planejamento do trabalho, o 
equipamento, as informações e o 
ambiente de trabalho devem levar 
em consideração a variedade de ca-
pacidades e limitações individuais. 
As pessoas devem ter o conheci-
mento, e as habilidades adequadas 
para realizar seu trabalho de ma-
neira eficaz e segura. Elas também 
precisam ter as atitudes adequadas 
e consciência dos riscos para tra-
balhar com segurança. Portanto, é 
necessário garantir que todos te-
nham o treinamento adequado e o 
desenvolvimento pessoal para tra-
balhar com eficiência e segurança.

Também é importante garantir que 
o local de trabalho seja projetado 
ergonomicamente para apoiar, em 
vez de dificultar o desempenho das 
tarefas das pessoas. Quando novos 
funcionários são recrutados, é im-
portante acompanhar como eles 
estão se adaptando ao novo local 
de trabalho para reduzir o risco de 
erro humano, lesões ou problemas 
de saúde, bem como melhorar sua 
eficiência e produtividade.

Outros fatores que levamos em 
consideração, onde a legislação 
permite:

• Treinamento e competência;
• Motivação e atitudes;
• Adaptação do trabalho ao indi-

víduo; 
• Assuntos pessoais, médicos ou 

familiares privados que podem 
influenciar negativamente o 
desempenho no trabalho;

• Estresse e riscos psicossociais 
no local de trabalho. 
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por Deborah Britto (Serviços e Suprimentos)

Diante ao enfrentamento 
da pandemia nacional do 
COVID-19, o principal 

compromisso da Triunfo Logística 
é garantir a segurança de seus cola-
boradores. Porém, neste momento, 
não poderíamos esquecer também 
da importância de apoiar peque-
nos empreendedores e comércios 
locais, que enfrentam dificuldades 
devido a necessidade de isolamen-
to social.

Pensando nisso, a empresa con-
tratou 6 costureiras independen-
tes, trabalhando cada uma em sua 
casa, para apoiar na missão de, em 
um curto espaço de tempo, produ-
zir um total de 1.400 unidades de 
máscaras.

O apoio destas profissionais – al-
gumas delas desempregadas em 
função do COVID – foi funda-
mental para o sucesso da ação. As 

profissionais são de vários bairros 
do Rio de Janeiro, trabalhando em 
suas casas, em prol de garantir a 
segurança de nossos colaboradores 
durante a jornada de trabalho, para 
que o Porto do Rio possa continuar 
funcionando para vocês.

Neste momento que não pode-
mos segurar as mãos de ninguém, 
precisamos lembrar que união, 
solidariedade e empatia não de-
pendem do toque físico, mas do 
emocional. 

O remédio da Triunfo 
Logística para o 
Coronavírus: união, 
solidariedade e 
empatia! 
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Triunfo Logística 
realiza Dia D – 
Campanha 5S em 
áreas operacionais

por Lívia Nascimento (Facilities)

Com a união de seu corpo de 
gestão e diretoria, a Triunfo 
Logística visitou suas áreas 

operacionais para divulgar e ensi-
nar sobre a metodologia 5S.

A Metodologia 5S propõe cinco 
iniciativas, ações que visam trans-
formar o ambiente de trabalho. Ao 
fazer isso, entretanto, transforma 
também à atitude das pessoas com 
relação a esse ambiente, aos seus 
colegas e a si mesmas.

A campanha, realizada hoje, 
06/07/2020, abrangeu as áreas do Al-
moxarifado e Oficina de Manuten-
ção, Terminal São Cristóvão, Pátios 
da USLOG e Pátio 8/9, onde é reali-
zado as operações de Ferro Gusa.

Fui responsável pela execução da 
campanha e dessa atividade in loco.

O objetivo principal é levar conhe-
cimento, através da disseminação 
do conceito de 5S. Atualmente o 

SGI realiza auditorias mensais vol-
tadas as normas, incluindo 5S e ob-
servamos que a maioria dos nossos 
colaboradores não conheciam e 
nem entendiam o porquê da coisa.

Além de sentir o dia a dia dos nos-
sos colaboradores, diretamente na 
operação.

Enfatizo que a educação é a melhor 
ferramenta para aprimorar os con-
ceitos do 5S e alcançar os objetivos 
da empresa, através dos senso de 
Utilização, Organização, Limpeza, 
Autodisciplina, Saúde e Higiene e 
reforça:

Trabalhar em um ambiente nas 
condições ideais, evita e reduz os 
riscos de acidentes/incidentes e 
proporciona um ambiente de tra-
balho feliz e seguro.

Conheça o 5S  → 
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Metodologia

A “Metogologia 5S”
ação de práticas e valores frequentemente 
esquecidos, mas certamente conhecidos e 
prezados por todos. De fato, as atitudes 
sugeridas pela metodologia parecem óbvias. 
Todos concordam que um ambiente sem 
entulho é mais agradável do que um local 
entupido de tralhas que mal sabemos para 
que servem. Ninguém questiona ser mais 
fácil trabalhar em um ambiente bem arru-
mado, do que em meio à bagunça. É claro 
que um lugar limpo é muito melhor do que 
um outro cheio de lixo e sujeira.
 

Conheça a seguir 
o significado de cada S.

5 S é uma metodologia Japonesa que
possibilita desenvolver rotinas que
permitam uma maior produtividade,
segurança, clima organizacional e
motivação dos funcionários, gerando
a melhoria da competitividade
organizacional.

A Metodologia 5S propõe cinco iniciativas, 
ações que visam transformar o ambiente de 
trabalho. Ao fazer isso, entretanto, transfor-
ma também à atitude das pessoas com 
relação a esse ambiente, aos seus colegas e 
a si mesmas.

Parece exagero, mas não é. A Metodologia é 
mais do que uma ferramenta administrativa.
É uma proposta de reeducação, de recuper-
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Metodologia
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SENSO 
DE UTILIZAÇÃO

1°S | SEIRI  

SENSO 
DE ORGANIZAÇÃO

2°S | SEITON

SENSO 
DE LIMPEZA

3°S | SEISO

SENSO 
DE PADRONIZAÇÃO

4°S | SEIKETSU

SENSO 
DE AUTODISCIPLINA

5°S | SHITSUKE

Separar o que é útil 
do que é dispensável

Cada coisa 
em seu lugar 

Como aplicar:
• Separar eslingas dentro da validade por 
eslingas fora da validade para recertificação.

• Trocar uma cadeira quebrada por uma 
cadeira nova.

Como aplicar:
• Separar relatórios por data para melhor 
localização.

• Organizar área de pallets para melhor 
carregamento pela empilhadeira.

Como aplicar:
• Retirada de lixo e restos de materiais 
oriundos de operações realizadas, como 
fita zebrada.

• Deixar o contêiner de vivência limpo e 
organizado. 

Como aplicar:
• Promova um bom clima de trabalho, 
sendo franco e respeitoso nas relações 
entre as pessoas.

• Cumprir os horários de almoço.

Como aplicar:
• Respeito as normas e procedimentos.

• Não deixar a área desorganizada 
após a realização de uma operação.

Limpar 
e evitar sujar 

Normatizar 
os processos 

Manter o local de trabalho 
limpo e arrumado 
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Importância 
do trabalho 
em equipe

por Simone Leandro de Lima (USLOG)

Trabalhar em equipe é sa-
ber ser parte de um todo. É 
como ser uma parte funda-

mental de um corpo, mas sabendo 
que sem corpo essa parte de nada 
serve. Ter a capacidade de traba-
lhar bem em equipe mostra humil-
dade, tolerância, inteligência emo-
cional e companheirismo.

Ninguém é nada sozinho. E se que-
remos fazer algo grande, impor-
tante e que nos traga orgulho, pre-
cisamos fazer em equipe. Alcançar 
o sucesso com um esforço coletivo 
é muito mais prazeroso.

Trabalhando em equipe ficamos 
mais motivados e comprometidos, 
afinal uns dependem dos outros, e 
todos são responsáveis pelas falhas 
e pelo sucesso. Por isso, o trabalho 
em equipe deixa todos mais fortes.

O trabalho em equipe é união e 
amizade em prol de um bem e de 
um objetivo comum, por isso é 
muito mais nobre do que uma ba-
talha individual. 
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Curta nossa fanpage
fb.com/ triunfologistica

Registre-se 
triunfo logística

Inscreva-se 
triunfo logística

Márcio Castilho é nosso alpinista aqui na Triunfo 
Logística.

Em seu dia de folga ele aproveitou o tempo aber-
to para praticar o esporte que virou sua profis-
são: alpinismo. O vídeo foi gravado pelo mesmo, 
no Pico Perdido, localizado na Reserva Florestal 
do Grajaú.

Triunfo Logística
10.381 seguidores

E se Márcio carrega a paixão pelo alpinismo para 
sua vida profissional, ele leva também a paixão 
pela nossa empresa para sua vida pessoal.

Agradecemos a homenagem e desejamos ain-
da mais colaboradores apaixonados em nosso 
time, assim como você!

Obrigado Márcio, muito sucesso e nunca se es-
queça: #SomosTodosTriunfo
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#DE OLHO 
EM NOSSAS 
REDES
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Domingo, dia 09 de agosto foi comemorado no 
Brasil o Dia dos Pais. E pensando nisso a Triunfo 
Logística resolveu preparar uma surpresa para 
seu time de pais.

Na segunda-feira, dia 10 de agosto foram dis-
tribuídas lembranças de presente aos funcioná-
rios que são pais na empresa, como forma de 
homenagear e lembrar a data, tão querida por 
todos.

E você, comemorou na sua casa e/ou empresa o 
Dia dos Pais? Conta para a gente como foi!

#SomosTodosTriunfo #triunfologistica  
#segurança #inovação #excelência
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.
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.

Com retorno gradual das atividades presen-
ciais em seu escritório, a maior preocupação da 
Triunfo Logística é garantir a saúde e segurança 
de seus colaboradores.

Pensando nisso, o setor de SMS realizou um si-
mulado de emergência na matriz da empresa, 
para identificar se os seus colaboradores sa-
bem como agir caso um funcionário chegue ao 
escritório apresentando sintomas do Covid-19, 
além de temperatura acima de 37.8 graus.

O simulado faz parte do Plano de Contingên-
cia Covid-19, criado pela Triunfo Logística, que 
engloba diversas ações de prevenção, para en-
frentar com #segurança esse momento de pan-
demia.

#SomosTodosTriunfo #triunfologistica #segu-
rança #inovação #excelência #ética #respeito
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Triunfo Logística
10.381 seguidores

Triunfo Logística
10.381 seguidores






