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DE OLHO NA SEGURANÇA

O Grupo Trino está promovendo o

Curso de Formação de Brigada de
Emergência com o objetivo de
capacitar, atualizar e certificar
profissionais em atividades de
prevenção e combate a incêndio,
abandono de área e primeiros socorros.
O público-alvo está sendo lideranças de
quatro unidades do condomínio
Armazenna. Segundo o Coordenador
de Seg. do Trabalho, Wilson Leite, esse
curso capacita os participantes a
procederem de forma segura em
situações de emergência, garantindo a
sua própria segurança, de possíveis
vítimas e do patrimônio em risco. O
curso tem carga horária de 20 horas.
Maiores informações: 81-3243-8529.

TRINO NOTÍCIAS

OUTUBRO ROSA. O O Grupo Trino recebeu da BASF, a
movimento popular conhecido por
Outubro Rosa é comemorado
mundialmente. O nome remete à cor do
laço rosa que simboliza a luta contra o
câncer de mama e estimula a participação
da população, empresas e entidades. A
Secretaria de Saúde do Cabo de Santo
Agostinho, por meio da sua Coordenação
da Saúde da Mulher, realizou a palestra
“Mova-se contra o câncer” para os clientes
e colaboradores da Trino Frio.
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O GRUPO TRINO

maior indústria química do mundo, o
Prêmio BASF de Excelência
Fornecedores, referente aos resultados de
2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. Em 2015
foi mais uma vez indicado para
concorrer ao mesmo prêmio e a
solenidade de entrega da premiação
ocorreu no mês de março, em Santo
Amaro, São Paulo. Essa certificação tem
o objetivo de reconhecer fornecedores
que adotam práticas de gestão
socialmente responsável. “O prêmio é

uma validação do nosso serviço, além de
significar um reconhecimento do nosso
esforço”, afirma Edla Couto, Diretora
Administrativa do Grupo Trino.

Palestra promovida pela Secretaria de Saúde do
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MAIS QUALIDADE
Cabo de Santo Agostinho.
Em uma semana tomada por atividades educativas, em setembro de 2015 a Trino Frio
realizou a “I Semana de Boas Práticas – Integração e formação: Quem faz junto faz
crescer!”. O evento teve uma programação extensa composta por palestras, dinâmicas de
grupo, atividades lúdicas promovidas pela Escola Pernambucana de Circos, além de uma
gincana onde os nossos colaboradores tiveram a oportunidade de participar e eleger os
funcionários TOP 10, ou seja, os que melhor se enquadraram nos padrões de qualidade
Treinamento lúdico sobre a utilização
exigidos para reduzir ou eliminar os riscos de contaminação dos alimentos.
correta da barreira sanitária.
Segundo o colaborador Antônio Ricardo, um dos eleitos como TOP 10, esse evento contribuiu para a integração de todos os
colegas e também foi uma boa experiência de aprendizagem, pois “incentiva o funcionário a ficar ainda mais atento nas nossas
atividades diárias”, disse ele. A Analista de Qualidade da empresa Danone, Mayara Barbosa, comentou: “Foi muito bom participar
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da I Semana de Boas Práticas junto a todos os colaboradores da Trino Frio. É de grande importância a interação dos laços
profissionais de todos os times em prol da melhoria da qualidade”.

I Semana de Boas Práticas – Trino Frio – 2015.

O principal objetivo do evento foi aprimorar as ações dos nossos colaboradores e clientes,
tendo como foco a Qualidade e a Segurança nas condutas individuais e nos processos
operacionais, sempre visando assegurar a Qualidade dos Alimentos movimentados e
armazenados na Trino Frio.
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QUAIS OS DESAFIOS NESSE
NOVO CENÁRIO ECONÔMICO
Edla Couto é fundadora e Diretora Administrativa E COMO SUPERÁ-LOS?

do Grupo Trino.
COMO SURGIU O GRUPO TRINO? A TRINO FRIO ESTÁ INSERIDA
A primeira empresa do Grupo nasceu em 1992 NO GRUPO TRINO?

com características de prestação de serviços. Os
primeiros serviços foram voltados para produções
de eventos públicos e coorporativos. Em seguida
partimos para consultoria nas áreas de Recursos
Humanos com Treinamentos e Desenvolvimento
de Talentos e implantação de processos de
Qualidade. A partir daí, tivemos reconhecimento
do mercado e formamos a nossa trajetória. Hoje,
trabalhamos com o projeto de evolução da nossa
estrutura, buscando profissionalizar o nosso time
de gestão e diretoria. Com isso, traçamos o nosso
compromisso de um Grupo Empresarial que
perpetue por diversas gerações atendendo a nossa
missão com a Sociedade.

Sim!!! A Trino Frio é um dos nossos
orgulhos. No planejamento da sua
implantação, denominamos como um projeto
ousado e robusto! Para nós, a sua criação foi
bem desafiadora. Dizíamos que se tratava de
uma empresa que estava nascendo Grande e
com todas as características e desafios do seu
porte. “Sem chance de erros”! Então, a Trino
Frio teve a missão de “nascer andando em
passos firmes”. E, para provar que
planejamento bem elaborado vale e trás bons
resultados, temos hoje a Trino Frio como
mais uma empresa de SUCESSO do nosso
Grupo Empresarial.

PRATA DA CASA
Leandro é o mais antigo funcionário do Grupo Trino.
Iniciou sua trajetória na empresa em 01/06/2000 como
Auxiliar de Serviços Gerais. Com um perfil
multifuncional, atuou em vários contratos do Grupo e
assumiu outras funções, como: porteiro, almoxarife,
Leandro Antônio da Silva encarregado operacional. Hoje atua como Auxiliar de
Pessoal. “Gosto de trabalhar na Trino porque dá oportunidade e confiança ao

trabalhador. Nela realizei meu sonho da casa própria. Sempre estive pronto
para ajudar a todos”, disse ele.
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DIA DAS CRIANÇAS
A Trino Frio participou do dia das crianças do
Hospital Infantil Dr. Adailton C. de Alencar,
Cabo de Santo Agostinho, realizado em 09 de
outubro. A nossa Equipe de Manutenção
viabilizou a infraestrutura para a festa e foram
doados 100 quites, entre brinquedos, bombons e
pipocas, para crianças de 2 a 11 anos de idade.

MENSAGEM DA DIRETORIA
“A verdadeira motivação vem de realização,
desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e
reconhecimento.” (Frederick Herzberg)

O nosso Grupo tem um forma própria de
SER! Ousamos na medida certa, sendo
conservadores em nossas decisões. Temos
consciência do cenário econômico do Brasil
e precisamos continuar nossa caminhada a
passos firmes! Diante disso, propomos ao
nosso público negociações com melhores
preços, prazos e alternativas que nos
favorecem com reduções de custos
operacionais. O foco na Qualidade dos
nossos serviços é uma melhoria contínua,
sempre objetivando fidelizar ainda mais os
nossos clientes. Embora a crise seja
realidade, estamos motivados a atravessar
essa fase com menor impacto e preservar os
nossos talentos que contribuem dia a dia
para o SUCESSO do nosso Grupo Trino.

HISTÓRIAS DE PERNAMBUCO
A região noroeste do Recife abriga uma área de grande
importância no contexto ambiental, paisagístico e histórico para
Pernambuco: o Parque Dois Irmãos. Localizado em seu interior, o
açude do Prata foi construído no século XIX. Segundo o
historiador pernambucano Pereira da Costa, o nome do açude
tem origem em uma lenda sobre Branca Dias, uma rica senhora
de engenho, que no final do século XVI foi denunciada ao
Tribunal do Santo Ofício por ter praticado crime de judaísmo. Ao
receber ordem de prisão, jogou toda a sua baixela de prata nessas
águas. Até a primeira década do século XX, o abastecimento de
água do Recife era feito apenas com a utilização dos mananciais
da bacia do Prata e, até hoje, parte da população da zona norte da
cidade é abastecida por eles. Na foto, o chalé do Prata, um
sobrado com arquitetura
de influência inglesa
localizado às margens do
açude do Prata, que teria
sido a residência de
Chalé do Prata – Parque Dois Irmãos
Branca Dias.
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