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MAIS QUALIDADE

No mês de outubro de 2016, o
O Grupo Trino antecipa a
Grupo Trino realizou um curso
comemoração do dia do Técnico de
sobre Limpeza Profissional. Com direito a Segurança! Em outubro de 2016 foi
Certificado de participação, essa realizado o curso de Operador de
capacitação teórica e prática de oito Empilhadeira. O conteúdo ministrado
horas forneceu informações importantes está em conformidade com as normas da
para os alunos sobre o
ABNT e outras, e
uso de Equipamentos
objetiva aperfeiçoar o
de Proteção Individual
profissional para operar
(EPI), os tipos de
empilhadeiras utilizando
produtos de limpeza,
técnicas específicas para
utensílios químicos,
armazenar, empilhar e
higiene pessoal, como
transportar as cargas,
A
usar uma enceradeira,
sempre respeitando a
limpeza de ralos e
legislação vigente e
vasos sanitários, como
garantindo a segurança
evitar contaminação
dos trabalhadores e do
cruzada, etc. Segundo
patrimônio da empresa.
Tibiriçá, Coordenador
O
Coordenador
de
de Operações da
Segurança do Trabalho
Trino e palestrante
do Grupo Trino, Wilson
desse evento, “Esse
Leite, comenta que “a
B
curso além de ter
qualificação dos nossos
fornecido aos alunos
colaboradores é a chave
os
conhecimentos
do sucesso para uma
básicos sobre limpeza,
operação
segura
e
também
socializou
também
atende
o
experiências com o
compromisso que nós
uso
de
novas
temos com a missão do
tecnologias
e C
nosso Grupo.” (O dia do
Curso de Limpeza. (B) Divulgação do
produtos na limpeza (A)
Técnico de Segurança é 27 de
curso de limpeza. (C) Curso de Operador de
profissional”.
Empilhadeira.
novembro).
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Foto: Wilson Leite (2016).

Foto: Claudia Dowsley (2016).

Foto: Raldilze Bezerra (2016).
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VOZ DA TRINO

SALAS DE ESPELHOS
(Texto produzido por VOZ Comunicação).

Ações de marketing e campanhas de publicidade precisam ter o máximo de
informações sobre os públicos-alvo que querem atingir. Uma das ferramentas para
isso é a utilização de pesquisas qualitativas e para se ter uma leitura real do cenário
muitas vezes as agências e institutos de pesquisa optam pelo Focus Group.
Em uma sala de espelho, similar as salas que o Grupo Trino possui no
empresarial RioMar Trade Center, é colocado um grupo de pessoas que serão
observadas em todas as suas ações e reações. Primeiro se começa um diálogo a
respeito do objetivo da pesquisa. Esta conversa pode ser filmada ou gravada e
posteriormente analisada para se perceber todas as reações do grupo a respeito de
determinado tema. Essa estratégia pode ser usada em pesquisas eleitorais,
lançamento de produtos, ampliação de rede de lojas, entre outros pontos.

PRATA DA CASA
Alessandra Gomes é Auxiliar de Serviços Gerais do Grupo Trino.
Colaboradora desde outubro de 2015, ela se destaca pela
agilidade e comprometimento com o trabalho. Segundo ela, “Sou
dedicada a realizar todas as minhas tarefas do dia. Eu faço minhas
coisas com prazer. Quando eu pego o pique da casa, eu vou embora. Eu fico
satisfeita mesmo”. O Grupo Trino tem orgulho de tê-la conosco!

O Grupo Trino firmou
uma parceria com a VOZ
Comunicação, empresa que possui mais
de quinze anos de atuação em assessoria
de imprensa, consultoria em imagem,
projetos de comunicação corporativa,
produção de textos, conteúdo para site e
clipping digital.
Segundo Claudia Dowsley, Gerente de
Negócios, o Grupo Trino precisava
mostrar ao nossos stakeholders o que
oferecemos para o mercado: soluções
inovadoras, práticas e assertivas, além do
nosso
comprometimento
com
a
capacitação e segurança de nossos
funcionários e foco no desenvolvimento
social. A Voz Comunicação se mostrou o
parceiro ideal nesta empreitada.

GRUPO TRINO
O Grupo Trino participou do I Seminário de
Logística realizado na Faculdade Damas. O
evento realizado em outubro de 2016
reuniu alunos de graduação do curso de
Administração, teve apresentação de
trabalhos científicos e ciclo de palestras.
Com o tema "Boas práticas na
movimentação e armazenagem de
alimentos“ o Coordenador de Qualidade do
Grupo Trino, Daniel Siqueira, abordou
assuntos relacionados às práticas logísticas
com foco na Qualidade e Segurança. “O
nosso objetivo foi mostrar aos alunos uma
metodologia sistemática para identificar e
avaliar os perigos significativos durante
todas as etapas operacionais quando se
trabalha na logística de alimentos”, afirma
Daniel Siqueira.
Foto: Andréa Travassos (2016).

TRINO NOTÍCIAS

I Seminiário de Logística – Faculdade
Damas.
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OPINIÃO
Ricardo Aguiar é Diretor Comercial e Operacional da AFC Soluções Ambientais, Administrador de Empresas com MBA pela FGV em Marketing e
Controladoria.

LOGÍSTICA REVERSA DE RESÍDUOS PÓS-CONSUMO

Uma das mais importantes decisões estratégicas presentes
nas empresas modernas, face a crescente competitividade e
sensibilidade ecológica da sociedade, é a procura de soluções
que agreguem valor perceptível aos seus clientes e
consumidores finais. Nesse cenário, a logística reversa vem
alterando a dinâmica do mercado e ganhando destaque entre
as empresas, o governo e a sociedade.
Diversos motivos impulsionam a relevância deste tema, tais
como a redução do ciclo de vida dos produtos, o avanço da
tecnologia da informação, o aumento do comércio eletrônico
e a conscientização da necessidade de um desenvolvimento
sustentável relacionado principalmente à escassez de recursos
e à poluição ambiental.
Mas do que isso se trata exatamente? Na logística
tradicionalmente realizada, o produto parte de um fabricante
e segue até o consumidor final. Na Logística Reversa o
caminho é o inverso, no qual o produto tem como ponto de
partida os inúmeros consumidores com destino ao fabricante.
O tipo de reaproveitamento dos materiais pode variar de

acordo com as condições em que os mesmos entram no
sistema da Logística Reversa. Estes podem retornar ao
fornecedor para serem revendidos (se estiverem em
condições
adequadas
de
comercialização),
serem
recondicionados (se houver justificativa econômica), ou
reciclados (se não houver possibilidade de recuperação). Em
último caso, o destino pode ser o seu descarte final.
A Logística Reversa trabalha de maneira a planejar, operar e
controlar o fluxo e as informações logísticas correspondentes.
O fabricante se responsabiliza pelo retorno dos produtos pósvenda e pós-consumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo
produtivo através dos Canais de Distribuição Reversos,
agregando-lhes valores econômico, ecológico, legal,
competitivo, de imagem corporativa, entre outros.
Empresas estrategicamente perspicazes percebem, ao aderir
ao processo de Logística Reversa, enormes melhorias no
relacionamento com os seus clientes e com o público em
geral, devido ao reflexo positivo da sua imagem na sociedade
com a garantia de sustentabilidade empresarial.

UM DIREITO E UM DEVER DO TRABALHADOR
 É DIREITO do TRABALHADOR: Receber sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) assinada
pelo Empregador no prazo máximo de 48h do início de sua contratação.
 É DEVER do TRABALHADOR: Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual – EPI no
desempenho de suas atividades e evitar danos e acidentes pessoais ou aos colegas de trabalho.
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O Centro Histórico de Olinda, também chamado de Cidade
Alta, foi declarado em 1980 pelo Congresso Nacional como
Monumento Nacional e, em 1982, foi reconhecido como
patrimônio mundial pela UNESCO.
Fundada em 1535 por Duarte Coelho Pereira, primeiro
donatário da capitania, Olinda chegou a ser capital de
Pernambuco e um importante polo econômico no fim do
Vista do Alto da Sé – Olinda, Pernambuco.
século XVI, enriquecida com a cana-de-açúcar.
É uma cidade de paisagens surpreendentes! Suas vistas panorâmicas podem ser desfrutadas em
em cima de um traçado irregular de monumentos históricos realçados pela vegetação tropical que
sobrevive entre a malha urbana. Há, sobretudo, um grande número de igrejas com características e
ornamentações barrocas. “Bater pernas” pelas ladeiras da Cidade Alta é a melhor maneira de
observar o valioso centro histórico, cultural e arquitetônico que Olinda representa para o estado de
Pernambuco.

https://pt.wikipedia.org.

Central de
Atendimento

MENSAGEM DA DIRETORIA
“O Segredo sobre fazer mudanças é não focar toda sua
energia lutando contra o velho, mas sim construindo o
novo”. (Socrates)

