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O Grupo Trino é composto de três
Empresas especializadas, distribuídos em
operações próprias e de clientes,
desempenhando diversas funções
relacionadas à prestação de serviço de
forma geral, atividades logísticas e de
armazenagem. Atuando no Grande
Recife, Região Metropolitana e
Nordeste, o Grupo Trino oferece
serviços de armazenagem em câmara
frigorificada e seca, crossdocking,
distribuição (transporte), etiquetagem,
inventário com rádio frequência, just in
time, recepção, picking e expedição de
produtos, recuperação de frio,
reinspeção de containers, repaletização,
treinamentos (operacional, qualidade e
segurança), terceirização de mão de obra
diversa, dentre outras.
A Sede do Grupo Trino fica localizada
na rua Vigário Barreto, 94, bairro das
Graças, Recife, Pernambuco.

Para manter a saúde do
nosso corpo precisamos ter
bons hábitos de higiene,
tais como: banho diário,
escovação dos dentes após
as refeições, uso de
uniformes limpos, fazer a
barba e bigode diariamente,
higienizar sempre as mãos,
manter as unhas curtas e
limpas. No setor logístico
de produtos alimentícios, as
ações de higiene pessoal
dos trabalhadores também
irá contribuir para a
qualidade dos produtos e
para a saúde dos
consumidores.

Visando garantir a segurança de seus
colaboradores e clientes e o
aperfeiçoamento nas condutas em casos
de emergência, no mês de setembro foi
realizado o simulado sobre “primeiros
socorros”, cujo objetivo principal foi
avaliar o comportamento e o preparo
dos brigadistas. Esse procedimento faz
parte do cronograma anual de
treinamentos do setor de Segurança do
Trabalho da Trino Frio.

Foto: Wilka Pacheco

O GRUPO TRINO

DE OLHO NA SEGURANÇA

Simulado sobre “primeiros socorros”.

TRINO NOTÍCIAS
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Com o objetivo de divulgar as suas
ações e trazer contribuições que
ampliem os espaços de interlocuções e
conhecimento entre seus colaboradores,
clientes e o setor empresarial, a Trino
Frio desenvolveu o projeto “Boletim
Informativo”, onde serão feitas
produções bimensais e enviadas por email para todos vocês. Divulguem e
boa leitura!

MAIS QUALIDADE

Campanha sobre doenças sexualmente
transmissíveis (DST).

Campanha sobre doenças sexualmente
transmissíveis (DST).
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EDITORIAL

O cuidado na prevenção de doenças também
é fator básico para a nossa felicidade.
Pensando nisso, em agosto de 2015 o nosso
Departamento de Segurança do Trabalho
realizou na Trino Frio uma Campanha sobre
DST (Doenças Sexualmente Transmissíveis)
e teve como público-alvo os seus
colaboradores e clientes. Esse evento teve o
apoio do Ministério da Saúde e foram
realizadas palestras e distribuídos materiais
didáticos (cartilhas, folders), além de
preservativos e gel lubrificante.
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OPINIÃO
Luciano Siqueira é médico, escritor e político pernambucano. Começou a militância política na Ação Popular
em 1966 e ingressou no Partido Comunista do Brasil – PCdoB – em 1972. Atualmente é vice-prefeito da
cidade do Recife.
A CRISE E A LUZ NO FIM DO TÚNEL

Há uma crise em grande dimensão: em âmbito mundial,
estrutural, sistêmica, sem nenhum sinal de superação à vista;
no Brasil, o esgotamento de um modelo de resistência de
nossa economia baseado fundamental no consumo interno. As
duas se entrelaçam: a crise mundial e a brasileira. Com um
agravante em nosso País: a instabilidade política e
institucional.
Enquanto o impasse nacional se arrasta, os estados e
municípios são duramente atingidos, privados de sua principal
fonte de financiamento, que é o governo federal.

Desde a Constituição de 1988, dá-se progressiva e constante
transferência de atribuições da esfera federal para estados e
municípios – sem o lastro financeiro correspondente. Então,
quando as contas públicas se desequilibram, estados e municípios
são duramente sacrificados.
Há uma luz no fim do túnel? Creio que sim. Como costuma dizer
a economista Tânia Bacelar, o Brasil é muito maior do que a crise.
Nossas potencialidades são imensas, nosso mercado interno é dos
maiores do mundo.
Um amplo entendimento nacional em torno dessa agenda é
possível. E urgente – para tirar o País da crise.

FOCO NA META
A Trino Frio utiliza quatro indicadores-chave de desempenho (KPI) com o objetivo de garantir que as metas estabelecidas nos processos
operacionais sejam atingidas. São eles: “Acuracidade de Estoque” (conferência do estoque físico com o sistema WMS), “Largada” (horário
limite para liberação do veículo após o carregamento de produtos), “Devolução” (produtos que retornaram do mercado por erro
operacional da Trino Frio) e “Avarias” (de produtos durante movimentação interna). No gráfico abaixo está a média dos últimos três
meses (junho, julho e agosto) dos KPI’s de todos os nossos clientes e o resultado do desempenho da operação Trino Frio.
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