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Notas
explicativas

O RELATÓRIO

(a) Relativo a rodovias.

(b) Relativo a aeroporto e terminal portuário.

(c) Relativo a rodovias e terminal portuário.

GOVERNANÇA CORPORATIVA

[1] A Assembleia Geral Ordinária (AGO) é convocada com, no mínimo, 15 dias de antecedência.

[2] As reuniões do Conselho ocorrem quatro vezes por ano ordinariamente, e extraordinariamente, conforme a necessidade. Os encontros são 
notificados com antecedência mínima de oito dias e com a apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados. As atas dos encontros são 
publicadas no site da Companhia.

[3] Fornecedores, clientes, administradores de entidades que prestam serviços à empresa, profissionais e seus cônjuges ou parentes até segundo grau 
não podem ser eleitos conselheiros independentes.

[4] Além desses cargos, é vedada a participação, no Conselho Fiscal, de membros do quadro de empregados de uma empresa controlada ou de uma 
empresa do mesmo grupo, tampouco um cônjuge ou parente dos administradores da Companhia.

NEGÓCIOS

(a) Carga - importação, exportação e outros

(b) Passageiros - embarque, desembarque e conexão (sem militar)

(c) Aeronaves - pouso mais decolagem (sem militar)
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Notas explicativas

GESTÃO AMBIENTAL

[1] Nas tabelas que apresentam os indicadores ambientais, sempre que as empresas não realizarem o monitoramento dos dados ou não dispuserem 
de evidências que permitam a verificação das informações, o indicador será reportado como “Não disponível”, abreviado na tabela com a sigla ND.  
Quando não aplicável às atividades de determinada empresa, a resposta será indicada com a sigla NA: “Não se aplica”.

(a) e (b) Tanto a Triunfo Rio Guaíba quanto a Triunfo Participações e Investimentos integram condomínios, os quais não controlam o consumo individual 
de cada empresa alocada.

(c) Para identificação das espécies reportadas foram consultadas, além da lista da União Nacional para a Conservação da Natureza (IUCN), as listas de 
conservação nacionais (Ibama e ICMBio) e dos estados de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo.  

(d) Não foi realizado levantamento florístico.

(e) A rodovia administrada pela Concer intercepta as seguintes Unidades de Conservação: APA São Bento (Duque de Caxias), APA Piabanha 
(Petrópolis), APA Petrópolis (Petrópolis), Rebio Tinguá (Petrópolis, Nova Iguaçu, Duque de Caxias e Miguel Pereira) e APA Bem Posta (Três Rios).

(f) O cálculo considera apenas a área operacional da UHE Garibaldi. Não foram identificadas Unidades de Conservação (UCs) no entorno do 
empreendimento. 

(g) O cálculo considera apenas a área operacional da UHE Salto. Não foram identificadas Unidades de Conservação (UCs) no entorno do 
empreendimento.

(h) A grande maioria dos resíduos gerados pelo Rio Bonito é oriunda dos serviços de poda e roçada.

(i) A Triunfo Participações e Investimentos realiza a coleta seletiva dos resíduos gerados na sede, em São Paulo (SP), encaminhando o material 
coletado para o condomínio do qual faz parte, que se responsabiliza pela destinação final adequada.

(j) O total de queixas solucionadas em 2014 inclui manifestações protocoladas no ano anterior e que haviam ficado pendentes de solução.
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Notas explicativas

GESTÃO SOCIAL

[1] Em relação a estagiários e aprendizes, cada empresa Triunfo tem uma política específica de concessão de benefícios a essas categorias.

[2] A Aeroportos Brasil Viracopos oferece, adicionalmente, reembolso de material escolar, licenças maternidade e paternidade estendidas e auxílio por 
filho especial. A Portonave possui refeitório na empresa.

(a) Rio Guaíba, Triunfo Rio Verde e Triunfo Participações e Investimentos não tiveram licenças concedidas em 2013.

(b) Na Aeroportos Brasil Viracopos, um homem e uma mulher que saíram de licença em 2014 tinham retorno previsto para 2015.

(c) Na Concer, duas profissionais que saíram de licença-maternidade em 2014 tinham retorno previsto para 2015.

(d) Na Portonave, duas profissionais que saíram de licença-maternidade em 2014 tinham retorno previsto para 2015.

(e) A Triunfo Concebra ainda não havia completado 12 meses de operação ao final de 2014.

(f) Entre as profissionais que usufruíram de licença-maternidade na Triunfo Econorte em 2014, uma tinha retorno previsto para 2015.

[3] Os três óbitos foram registrados por Portonave, Rio Tibagi e Rio Bonito. Nas duas primeiras os profissionais foram vítimas de acidentes de trânsito (a 
caminho ou no retorno do trabalho), e no caso da Rio Bonito ocorreu um latrocínio.


