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Prevenção de Incêndio

Brigadistas atuam com sucesso
em simulação na Reforma

Depois

de

passarem

pelo

equipe de Evacuação, Primeiros Socorros

eles orientaram os demais colabora-

treinamento para formação e reciclagem,

e Combate a Incêndio, desempenharam

dores a fazerem a evacuação das áreas

em outubro de 2019, os funcionários que

bem a sua função na prevenção do

do Departamento atingido, realizaram

integram voluntariamente a Brigada de

sinistro. Realizaram todo o procedimento

o resgate da vítima caída, o combate ao

Incêndio da Trael puderam colocar em

de imobilização e transporte da vítima

princípio de incêndio e a contenção do

prática todo o aprendizado do curso, no

até o ponto de encontro da brigada, onde

vazamento de óleo.

dia 29 de novembro. Na data, todos os

havia uma ambulância para realização

setores do Departamento de Reforma

dos primeiros atendimentos de socorro.

A simulação foi realizada
próximo ao horário do almoço. Para o

Distribuição foram surpreendidos com a

Em seguida, a ambulância

líder de Evacuação da Brigada, o

simulação organizada pelo setor de

encaminhou a vítima a uma unidade de

assistente de Projetos Petterson W.

Segurança do Trabalho.

saúde para atendimento médico. A

Oliveira Assis, o que surpreendeu boa

Um princípio de incêndio na

contenção do vazamento do óleo mineral

parte dos funcionários.

da

simulado,

foi feita pelos brigadistas da equipe de

Muitos

inclusive com uma vitima caída (ao solo)

Combate, quando foi utilizada areia para

orientação da equipe de Evacuação,

que foi resgatada pela equipe de

absorção e contenção da boca de lobo,

se dirigiram para o ponto de encon-

primeiros

um

evitando que o produto escorresse para

tro, atendendo o que foi ministrado

vazamento de produto químico (óleo

águas pluviais. Toda areia contaminada e

no treinamento do Plano de Atendi-

mineral), sendo necessária a intervenção

classiﬁcada como resíduo perigoso foi

mento em Emergência (PAE) pelo

dos brigadistas da equipe de combate

encaminhada para a Central de Resíduos

técnico de Segurança do Trabalho

para contenção. Cada brigadista ﬁcou

da cidade.

Pedro Costa.

Planta

Reforma

socorros,

foi

e,

ainda,

atento aos seus setores de atuação.
Segundo

técnico

“No

geral,

conforme

conseguimos

de

estava passando por manutenção, o que

atender nossas expectativas, pois em

Segurança do Trabalho Fábio Cruz da

fez os brigadistas porem em prática o

todos

Silva, os brigadistas, que integram a

plano B. Por meio de megafones e apitos,

obtivemos êxito”, avaliou Fábio Cruz.
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Na ocasião o sistema de alarme

saíram,

os

eventos

programados

UM GIRO PELA TRAEL

PROCESSO SELETIVO

27 ANOS DE TRAEL
Para lembrar os nossos
colaboradores que há quase três décadas a
Trael está presente na vida dos brasileiros,
produzindo produtos de qualidade, com
pontualidade, sustentabilidade e tecnologia, no aniversário de 2019, no dia 06 de
novembro, a entrada do refeitório foi toda
decorada com balões e a sobremesa do dia
foi um bolo gelado que a equipe do
Recursos Humanos preparou para motivar
e reforçar a todos que são parte importante
do crescimento e sucesso conquistado
todos esses anos pela empresa, que precisam respeitar e amar.

“A Trael fechou o ano de 2019 e abriu 2020
com chave de ouro”, assinalou a coordenadora de RH, Andréia Cristina Pian Nunes
lembrando que do último mês de dezembro
até a primeira quinzena de janeiro deste
ano, o Grupo inseriu mais de cem novos
empregados na empresa e na Centroaço,
muitos deles já estavam há bastante tempo
fora do mercado de trabalho. Contribuindo,
assim, para o social e a economia do estado
com a criação de mais negócios e geração
de renda. Nosso RH estratégico está de
parabéns, porque possibilitou que cada um
que concorreu às vagas fosse atendido.

CONEXÃO
TRAEL-CENTROAÇO
Os funcionários das Trael Cuiabá, Trael
Pará, Centroaço Distrito, Centroaço Beira
Rio e Centroaço Sinop contam agora com
um grupo fechado no Facebook para
interação e troca de informações de
trabalho. Para fazer parte da conexão
criada pelo Grupo Trael, o colaborador
precisa ser aprovado pela administração da
comunidade, que está a cargo do Recursos
Humanos e o Marketing da empresa.
Apenas os membros poderão fazer
postagem, compartilhar e até visualizar.
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Gestão Integrada

Treinamento motiva líderes

O ano de 2020 começou com

e integrado. Seja na ISO 9001, ISO 14001,

ipantes. “As reuniões precisam motivar

novidades no Sistema de Gestão da

ISO 45001 e Sistema de Gestão Integrada e

mais. E essa primeira foi muito interes-

Trael. O processo de treinamento dos

Estratégica.

sante, com o Dimas falando um pouco do

líderes de setores da fábrica passou, no

As

duração

trabalho do Comercial e dos clientes, de

mês de janeiro, a democratizar mais o

máxima de uma hora, são mais dinâmi-

todo o processo da venda”, assinalou

conhecimento, e as teorias e práticas

cas, práticas, objetivas e desta forma

Oliveira.

com intuito de incentivar mais a gestão e

acabaram se tornando mais atrativas.

O líder de Produção Alan da Cruz

motivar cada um dos funcionários

Com o decorrer de todo o processo, esses

Hermogenes concordou que o novo forma-

envolvidos a dedicar maior carga horaria

líderes ainda contarão com um monitora-

to de treinamento contribui mais para o

a atividade com planejamento.

mento, para ampará-los já que são eles

processo de trabalho da empresa. Além da

que fazem esse intermédio dentro da

aquisição de mais conhecimento, “vai

fábrica.

contribuir também para o aumento da

De acordo com o gerente Comercial e de Marketing Dimas Yamanaka, que

reuniões

têm

está auxiliando a desenvolver o programa,

Há 10 anos na Trael, o líder da

produção da fábrica e, assim, ajudar a

ao longo do ano serão realizados aproxima-

Caldeiraria Wanderley Alves de Oliveira

empresa a ter melhores resultados a cada

damente dez encontros que englobarão

saiu satisfeito da primeira reunião

mês. Conforme for colocado em prática

informações de interesse e, assim, gerar a

sistêmica do ano. Segundo ele, porque

cada processo, mês a mês, a preparação,

um sistema de gestão mais eﬁciente, eﬁcaz

ela foi diferenciada e estimulou os partic-

programação, execução e qualidade”.
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Café Especial

Gerência da Fábrica agradece líderes
por empenho e trabalhos de 2019
Os trabalhos de 2019 da Produção

personalizadas da Trael numa dinâmica feita

da Trael foram encerrados com um café da

para integrá-los mais. O gerente de Fábrica,

manhã especial, que reuniu todos os líderes

Osmar Dezordi, idealizador do evento,

dos setores na Área de Convivência no dia 17

representando ainda toda a direção da

de dezembro. De acordo com a coordenado-

empresa, os agradeceu pelo “batente o

ra do Departamento Pessoal, Caroline

desempenho no decorrer do ano” e falou

Feniman, o momento já entrou no calendário

algumas das metas para o próximo ano, de

de eventos da empresa como “um reconheci-

2020.

mento pelo serviço e liderança desempenha-

A líder do setor de Papel, Adevanil

da no ano, além de mostrar que sabemos

Silva Nascimento, sentiu todo esse reconhe-

reconhecer que o trabalho deles é impor-

cimento e disse que adorou o café da manhã,

tante”.

“pelo entrosamento com os nossos coordenadores, que reconheceram nosso trabalho.

colonial envolto pelo clima natalino e de ﬁnal

Eles mesmos falaram para a gente e isso foi

de ano, participaram do bate-papo descon-

tão gratiﬁcante, nem que fosse só uma

traído e da entrega de agendas e canetas

palavra que dissessem”.

2019

Num delicioso café em estilo

Jones Benedito De Assis
Técnico em Ediﬁcação

Gizele Perenha Da Conceição
Técnico em Ediﬁcação

Lucelya Santos Da Silva
Técnico em Eletrotécnica
Petterson Wislley Oliveira
Técnico em Eletrotécnica
Doroelcio da Luz e Costa
Técnico em Eletrotécnica
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Novidades e Intercâmbio

Atuação nacional da Trael
ganha destaque com Cinase

Palco de um dos principais

evento desse porte e de tamanha importân-

painéis e palestras rápidas e com temas

eventos que mais agregam à cadeia

cia para toda a área elétrica. Isso somado à

variados, de autoridades nos assuntos,

elétrica do País, o Cinase - Circuito Nacion-

oportunidade de participação dos proﬁs-

chama mais atenção até pela possibilidade

al do Setor Elétrico, Mato Grosso reuniu nos

sionais do Grupo, direta ou indiretamente,

de aplicação prática da aprendizagem. “As

dias 6, 7 e 8 de novembro, no Senai/Fatec,

no estande, em palestras como ouvinte ou

pessoas já saem dali e vão aplicar os

em Cuiabá, proﬁssionais; universitários;

palestrante, adquirindo novos conhecimen-

conhecimentos”, explicou o gerente.

estudantes de institutos técnicos e de

tos e interagindo com os visitantes, exposi-

escolas

tores e organizadores.

da

indústria;

professores;

Estande - Os ganhos para o

Grupo patrocinador foi percebido a cada

fabricantes e lojistas. A 37ª edição e a

O engenheiro eletricista Ravi

momento desses três dias, até mesmo na

última do ano, que trouxe as novidades do

Fauzdar apresentou, num dos painéis do

nova geração. A Gillia Beatriz, aluna do 2º

mercado e promoveu um intercâmbio de

Cinase, a fabricação da parte ativa do

ano do Sesiescola, que sempre visita os

informações.

transformador em 3D. O jovem proﬁssional,

eventos sediados no Senai, gostou do que

“Com certeza, foi um marco para

que é indiano, avaliou sua participação

viu no estande. Acompanhada do colega

o nosso estado. Um grande diferencial ter o

como uma oportunidade única para a

Victor Hugo Reis, a estudante ﬁcou admira-

Mato Grosso fazendo parte desse Circuito,

carreira, pois, além de “mostrar o trabalho

da com a evolução do Grupo que, além da

de um dos maiores eventos da área

que desenvolve no dia a dia, pôde fazer isso

indústria em Cuiabá, conta com uma

elétrica, e participar da congregação de

numa plataforma de alcance nacional e,

unidade no Pará e a Centroaço. Também

toda a cadeia”, assinalou o gerente Comer-

ainda, representando o Grupo. Foi um

que exporta para países vizinhos e até já

cial e de Marketing da Trael, Dimas

orgulho muito grande”.

forneceu para a África.

Yamanaka, o gestor à frente do trabalho de

Dimas Yamanaka lembrou que

O consultor técnico Daladier

mediação da vinda do Cinase para a Capital

essa abrangência do Cinase para a área é

Caporossi participou do Cinase e visitou o

mato-grossense.

maior e ultrapassa as barreiras de um

estande do Grupo. “Achei um evento muito

O Grupo Trael se sobressaiu

evento meramente comercial e isso foi

bom, que agrega mais conhecimento,

ainda mais no setor ao patrocinar um

mostrado aqui, nesses três dias. Com

principalmente, para nós que trabalhamos
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na área. E como, a cada ano, o setor elétrico

inquietação que ela tem em cada vez se

Apoiadores – O Grupo Trael

se aprimora mais, a Trael está de parabéns

aprimorar mais, cada vez buscar novas

agradece as demais empresas, que

por patrocinar eventos do tipo que

oportunidades,

apoiaram essa iniciativa de trazer uma das

contribui para melhorar a visão dos

novos conceitos de produção”.

novos

equipamentos,

etapas do Circuito Nacional do Setor

empreendedores e do público em geral,

O presidente destacou, ainda, a

Elétrico. Um evento que só foi concretiza-

mostrar que Mato Grosso tem um potencial

eﬁciência da Trael em estar sempre

do, realizado aqui na Capital do estado

muito grande na nossa área energética”.

evoluindo e ganhando mais performance

graças a patrocinadores que também

“Espero que continue trazendo

para o cliente como um grande diferen-

participaram com seus estandes e equipes,

esses eventos, essas palestras, com

cial, que a faz ser uma empresa de suces-

como a Plastibras e Elétrica Paraná.

doutores, especialistas, pessoas que têm

so. Para ele, a iniciativa de trazer o

“Apoiamos o Cinase, indicados

conhecimento nesta área, que foram

Cinase aqui para o Mato Grosso, esse

pela Trael, e logo que o Adolfo nos

para fora do Brasil, para que não ﬁque

evento de peso nacional, é a oportuni-

convidou, aceitamos, de imediato. Não

apenas a cargo das universidades”,

dade de aproximar as discussões sobre

tínhamos a noção de que seria tudo o que

reforçou Caporossi.

as tendências dos grandes setores.

aconteceu, por ser em Cuiabá, a primeira

O Grupo - Para o presidente

“Sem dúvida o Cinase cumpre

vez que a Capital, em que a cultura é

do Sistema Federação das Indústrias no

esse papel no setor elétrico, pela

diferente, ﬁcamos surpresos pela receptivi-

Estado de Mato Grosso (Fiemt), Gustavo

qualidade dos palestrantes, pelo interes-

dade do pessoal e pela movimentação da

de Oliveira, a Trael é uma das empresas

se de discutir o presente e o futuro no

cidade por conta do evento. Com certeza,

mato-grossenses que mais se destacam

setor. Então, com muita felicidade a

havendo outras oportunidades, a Elétrica

no cenário nacional. “Primeiro, porque

gente recebe aqui em casa, no Senai,

Paraná estará junto com o Cinase, que

produz com muita competência todos os

Cuiabá, um evento de tão grande alcance

muito nos surpreendeu”, gerente comercial

produtos e, principalmente, os transfor-

nacional e internacional”, concluiu ao

Lázaro Rodrigues da Silva.

madores que atendem consumidores do

visitar o estande do Grupo no 37º

país inteiro. Mas, mais do que isso, pela

Circuito Nacional do Setor Elétrica.

(Com Revista O Setor Elétrico)
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Premiação No 37º Cinase

Homenagens e agradecimento por
incentivos da Trael marcam abertura
A abertura do 37º Circuito Nacio-

dade”, lembrou o homenageado.

nal do Setor Elétrico - Cinase-, na noite do

O atual coordenador Danilo

dia 6 de novembro, no Senai/Fatec, em

Ferreira Souza ﬁcou bastante feliz com a

Cuiabá, foi marcada por homenagens ao

placa. Segundo os organizadores do

gerente Comercial e de Marketing da Trael,

Cinase, a homenagem foi pelo apoio

Dimas Yamanaka, e aos engenheiros

incondicional à vinda do Circuito para o

eletricistas Arnulfo Barroso de Vasconce-

estado. Grato, ele argumentou que a

los e Danilo Ferreira Souza, respectiva-

placa traz o nome dele, mas que ela é de

mente ex-coordenador e atual coordenador

todos do departamento da Engenharia

do Curso de Engenharia Elétrica da UFMT.

Elétrica, que foram muito atuantes, os

Conforme a diretora da Revista O

400 estudantes e 20 professores que

Setor Elétrico e do Cinase, Simone Vaiser,

sempre estão buscando oportunidades

Vasconcelos foi professor da Faculdade de

do tipo. “Nós somos muitos carentes

Engenharia da UFMT até agosto de 2019.

de eventos”.

Assim, a placa o homenageia “pela

Carência

que

o

gerente

dedicação, legado e exemplo de competên-

Comercial e de Marketing da Trael

“O Setor Elétrico teve uma sacada

cia ao longo de sua trajetória proﬁssional e

sempre lutou para resolver, tanto que

incrível, que é levar o conhecimento

importante contribuição para o desenvolvi-

foi o mediador do 37º Cinase em

nos conﬁns do nosso país. Nosso país

mento da Engenharia Elétrica do País”.

Cuiabá, sendo, assim, também home-

precisa disso, de desenvolvimento, de

nageado

Trael

conhecimento. Somos muito criativos,

recordou os 39 anos que foi professor na

realmente tem um cara que faz a

somos capazes, e poder trazer esse

universidade e do seu trabalho sempre

diferença”. “Há alguns meses começa-

evento próximo das comemorações dos

pautado nos projetos de eﬁciência

mos a sonhar com esse momento. É um

300 anos de Cuiabá. Agradeço a coragem

energética, de pesquisa e desenvolvimen-

dia muito especial para todos da Trael.

dos organizadores e dos nossos direto-

to. Agradeceu o suporte dos colegas de

Esse evento tem sinergia total com

res, de trazerem tantos especialistas”,

departamento e dos acadêmicos, muitos

nossa missão, que é promover o desen-

concluiu Yamanaka.

hoje já doutores na área e com trabalhos

volvimento nas áreas que a gente

premiados até mesmo no exterior, e os

atua”, agradeceu Yamanaka.

Dizendo-se

emocionado,

ele

incentivos dos empresários do setor.

pelos

Vaiser:

“a

Agradecimento - O Grupo

Prêmio OSE

- Ao todo, a

37ª edição do Cinase teve 17 projetos
submetidos ao 7º Prêmio O Setor Elétrico

“Têm empresas que me deram

Trael também entregou, na noite, placa

de Qualidade nas Instalações Elétricas

grande incentivo, como a Trael. O Marinal-

ao casal organizador do Circuito, por

que visa incentivar o respeito às Normas

do (diretor-sócio Marinaldo Ferreira) que

acreditarem no estado de Mato Grosso

Técnicas e ao desenvolvimento de

está aqui e foi um grande incentivador na

que está em crescente desenvolvimen-

soluções cada vez mais sustentáveis e

época dos meus projetos de pesquisa.

to. “A Trael Transformadores Elétricos

eﬁcientes para as instalações brasileiras.

Nunca negou o acesso à empresa. E na

Ltda. confere aos amigos Adolfo e

Concorreram

pesquisa, o recurso não vem de imediato,

Simone Vaiser a Menção de Agradeci-

instalações elétricas, comerciais em

você tem que escrever o projeto, apresen-

mento pela coragem em empreender

industriais, energias renováveis, projeto,

tar na Aneel, e ele com toda paciência

em terras mato-grossenses”, traz a

a luminotécnico, pesquisa e desenvolvi-

aguardava e dava incentivo à universi-

honraria.

mento e inovação tecnológica.
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em

seis

categorias:

Honraria

Trael homenageia proﬁssionais por contribuição
O fechamento do ano de 2019, com

companhias de energia, está sempre compro-

resultados bastante satisfatórios, levou a Trael a

metido com resultados na gestão, não somente

homenagear com placas de agradecimento a

nas suas áreas de atuação, mas em tudo que

dois

precisamos”, assinalou o gerente Comercial e de

grandes

proﬁssionais

que

muito

contribuíram para isso:

Marketing Dimas Yamanaka.

O gerente Industrial Nelson Veríssimo,
que hoje já não trabalha mais no Grupo, mas foi
muito importante para a empresa nesse ano que
passou. Ele coordenou as equipes de Produção
de Montagem de Transformadores e foi
responsável pelo gerenciamento das áreas de
produção de transformadores de força e média
força. “Sempre muito pró-ativo, é uma excelente
pessoa e proﬁssional exemplar, que deixou sua
marca por aqui e também contribuiu trazendo
novas tecnologias”.
O gerente de Contas do estado de São
Paulo, o engenheiro eletricista Álvaro Costa, se
destaca pelo diferencial dos serviços que presta
à empresa. “Ele, além de gestão comercial das

Grupo Trael

Representantes comerciais e comitiva
boliviana visitam ampliação de complexo
Centroaço, no Distrito Industrial de Cuiabá.

rápido que têm e, ainda, pela capacidade da

Na ocasião, eles ainda puderam estreitar a

taxa de ocupação elevada e número de

força de vendas e discutir negócios. O

pessoas para aumentar a produção. “Me

representante de Mato Grosso Adair

sinto bem e bastante seguro em trabalhar

Barriquelo falou desse intercâmbio e

com a Trael, que busca desenvolver um

motivação que é para o proﬁssional, que

trabalho correto”.

vende os produtos fabricados aqui, “ﬁcar

Além do representante comercial

Paralelo ao 37º Cinase, em

por dentro dos investimentos que são

na Bolívia, Roberto Villegas, presente no

novembro, a Trael promoveu um encontro

feitos na empresa, na estrutura, melhores

37º Cinase, alguns técnicos bolivianos

de representantes comerciais da Região

equipamentos e que melhoram até a

participaram do evento e aproveitaram a

Centro-Oeste e da Bolívia que, além da

qualidade de vida dos trabalhadores da

oportunidade para conhecer o Parque

oportunidade de participar do evento

indústria”.

Fabril da Trael. Vans ﬁcaram à disposição

nacional, se atualizaram das novidades do

Representante em Goiás, Silvio

dos visitantes do Circuito para um tour

mercado, ﬁzeram uma visita ao novo

Finotti procura sempre acompanhar a Trael

especial à fábrica, incluindo os parceiros e

Complexo Industrial do Grupo, desde a

e principalmente o quanto o Grupo tem

lideranças do setor elétrico de Mato

ampliação do Parque Fabril à unidade da

evoluído, o que se percebe nos retornos

Grosso.
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Semana do Natal

Festejos para colaboradores incluíram
entrega de cestas e bingo beneﬁcente

Mais de uma tonelada de alimen-

da manhã especial para os líderes de cada

560 de itens secos e 560 de frios

tos foi arrecadada no tradicional Bingo

setor. No dia 18, um grupo de colabora-

compostos por um peru, um lombo suíno

Beneﬁcente de ﬁnal de ano, no dia 19 de

dores do Recursos Humanos e Departa-

e ainda uma bolsa térmica. Cada um dos

dezembro. Em clima de Natal e pelo quarto

mento Pessoal fez, em nome de toda a

funcionários levou para casa os dois

ano consecutivo, a Trael realizou a ação

Trael, a doação dos alimentos trocados

kit’s.

promovendo a integração dos colabora-

pelas cartelas, logo nas primeiras semanas

dores e contagiando toda a empresa com o

do mês. Os festejos foram encerrados no

Santos, que trabalha há 8 meses na

espírito de solidariedade.

dia 20 com um almoço especial.

Montagem Final, ﬁcou bastante feliz com

A Fundação

Cláudio

Júnior

Melo

dos

Abrigo do Bom Jesus, que também é

Todos os anos nossos colab-

os kit’s. Ele contou que em outras empre-

conhecida como Abrigo dos Idosos, foi a

oradores recebem as cestas natalinas. A

sas que trabalhou já recebeu cestas

instituição beneﬁciada com a doação.

coordenadora de RH, Andréia Cristina

natalinas, mas com tantos itens incluin-

O Bingo fez parte da semana

Pian Nunes, lembrou que com a entrega

do peru e carne suína essa foi a primeira.

natalina que começou no dia 16 e 17 de

desses kit’s a empresa quer “contribuir

“Minha esposa e ﬁlha (seis anos) ﬁcaram

dezembro com a entrega de kit’s natali-

com um ﬁnal do ano mais próspero a

bem impressionadas com as duas

nas a todos os funcionários da empresa;

todos que são parte do Grupo Trael”. Ao

cestas, que graças a Deus ajudou muito”,

no dia 17 também foi realizado um café

todo foram entregues 1.120 kit’s, sendo

ﬁnalizou.
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Nove prêmios no Bingo
Mas o que deixou a todos contentes foi a participação no Bingo Beneﬁcente. Cada funcionário pôde adquirir
uma ou mais cartelas que foram trocadas pela doação de 2 kg
de alimentos não perecíveis. Segundo a coordenadora do
Departamento Pessoal, Caroline Feniman, muitos trocaram
mais de uma para aumentar a chance de ganharem os prêmios que nesta edição teve Ar Condicionado 9.000 Btus, TV
Smart Led 40’, Lavadora Cônsul 12 kg, Fritadeira Elétrica 2,4L.
Secador Gama, Churrasqueira Elétrica, Ventilador Arno e
Sanduicheira.
Um dos sortudos, Isaque Sonaque da Silva,
funcionário da Trael há 10 anos, falou da alegria em ganhar
pela primeira vez a premiação e ainda destacou a ação
solidária. “Muito boa essa iniciativa de trocar os alimentos
pela cartela, porque assim ajudamos o próximo e também é
uma diversão, participar do bingo. Acho que poderiam realizar
mais vezes e não somente no ﬁnal de ano”, sugeriu Isaque.

Fim de Ano Solidário

Alimentos arrecadados em bingo
são doados ao Abrigo Bom Jesus
Os 1.328 quilos de alimentos não perecíveis

arrecadados dos funcionários que participaram do Bingo
Beneﬁcente foram doados à Fundação Abrigo do Bom
Jesus de Cuiabá, o Abrigo dos Idosos, no dia 18 de dezembro. A entrega foi feita por um grupo de colaboradores da
Administração que ofereceram um chá da tarde com bolo e
confraternizaram com os idosos que vivem na instituição.
Em nome de todos os funcionários da Trael, o
grupo voluntário fez a doação dos alimentos e ainda levou
fraldas geriátricas que são muito necessárias no abrigo. A
tarde foi de muita recreação, quando aproveitaram para
lanchar, brincar e conversar bastante com os moradores
que têm história de vida, casos e curiosidades para contar.

foi muito boa e, com certeza, serviu bastante”, contou a

“Só temos a agradecer a essa empresa e a todos

psicóloga Luzinete Lara, ao lembrar que a Fundação é

os funcionários, especialmente àqueles que vieram aqui.

ﬁlantrópica e sobrevive mais de doações e uma pequena

Eles foram muito carinhosos com nossos idosos. A doação

ajuda da Prefeitura de Cuiabá.
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Divulgação - Marvel Studios

Trabalho Seguro

Treinamento atualiza líderes de
setores para as mudanças na NR12

Sensível

e

permite, a nós, avaliarmos cada máquina

Aparecida Araújo, se sentiu valorizada com

segurança de seus funcionários, no dia

isoladamente e ver as condições de

a oportunidade de participar do treinamen-

05 de dezembro, a Trael levou gestores

segurança de acordo com o estado de

to, adquirir mais experiência e se tornar

do Jurídico, Recursos Humanos e

técnica.

nas

uma multiplicadora na empresa. Ela defen-

Produção

do

adequações de segurança devem ser

deu que “o ensinamento é importante e

treinamento oferecido pelo Sesi sobre as

levados em conta o momento construtivo

poderia ser ampliado para cada uma das

mudanças da Norma Regulamentadora

da máquina, suas características, as

áreas da Produção, porque ajuda a

NR 12. Segundo o advogado da Trael,

limitações tecnológicas e os custos”,

melhorar nosso trabalho e nos deixa mais

Valdeir Neves, a Portaria nº 916/2019

explicou o advogado.

seguros”.

para

à

boa

saúde

participarem

Isso

signiﬁca

que

alterou a redação da Norma Regulamen-

Ele lembrou ainda que, assim, a

Assim, o Grupo vai cumprindo

tadora n.º 12 (NR-12 Segurança no

atualização dos funcionários acerca do

com um dos seus objetivos de sempre

Trabalho em Máquinas e Equipamentos)

tema tem a ﬁnalidade de conectá-los as

estar investindo nos seus colaboradores,

introduzindo várias mudanças, por isso a

ações que serão desenvolvidas, para

de modo a buscar um ambiente de

importância dessa reciclagem.

adequação dos maquinários da fábrica

trabalho harmônico e mais seguro. O

de forma a propiciar um ambiente seguro

treinamento foi proferido pela gerente de

para os nossos trabalhadores.

Segurança e Saúde no Trabalho do SESI

Essa reedição da NR 12
deixou-a menos complexa e viabilizou as
adequações técnicas nas máquinas. “Ela

Expediente

A líder da Equipe da Solda, Maria

Nacional, Katyana Aragão.
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