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TODO MUNDO 
AMA SALIPICÃO!
Veja nossas dicas 
para preparar este 
saboroso prato!

NOVIDADES
TECNOLÓGICAS!
AtacadãoRS agora
tem um Aplicativo.
Saiba mais!

Leia mais sobre 
este período

Veja como trabalhamos 

frente à COVID-19 e o 

que mais fez a diferença 

neste momento.

ENFRENTANDO 
A COVID-19



Expediente

O ano de 2020 está chegando ao fim e, por mais 

que algumas pessoas pensem o contrário, temos 

muito a agradecer. Os desafios desse ano atípico 

foram enormes, encaramos muitas ações de 

prevenção e combate ao Covid-19. Enfrentamos 

um inimigo invisível e muito traiçoeiro, mas 

estamos aqui, mais fortes do que nunca!

Espero que as famílias tenham cuidados 

redobrados com as festas de fim de ano, não 

esquecendo de preservar o nosso bem mais 

precioso: a Saúde, para que assim tenhamos 

esperança de dias melhores em 2021. Que 

tenhamos sempre resiliência, empatia e fé, 

com nosso olhar sempre voltado para frente, 

encarando de cabeça erguida as adversidades. 

Agradeço de coração o engajamento de nossos 

colaboradores e clientes, e desejo a todos um 

abençoado Natal e Próspero Ano Novo.

Boa leitura!
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MURAL

Luiza Brambilla
Diretora

EDITORIAL

Vamos testar seu conhecimento sobre 
Prevenção de Incêndio? Responda a questão 
abaixo:

a) facilitar o encaixe correto da válvula na 
mangueira;

b) limpar a superfície para que o gás não 
escape;

c) aromatizar o local para que nosso 
olfato detecte a saída de gás;

d) verificar se não ocorre vazamento;

e) vedar a saída do gás.

Ao trocar o botijão de gás de cozinha, é comum 
colocar água com sabão na junção da mangueira 
com a válvula do botijão. Qual a finalidade desse 
procedimento?

BRIGADA de
INCÊNDIO
TESTANDO 

CONHECIMENTOS

Confira o resultado na contracapa.
E AÍ, QUAL A RESPOSTA?

? ?
?



• 500 g de peito de frango cozido 

e desfiado

• 2 cenouras grandes raladas

• 1 lata de ervilha

• 1 lata de milho verde

INGREDIENTES 

MODO DE PREPARO

1. Misture todos os ingredientes, menos a batata palha.

2. Depois de tudo misturado, forre com a batata palha.

3. Depois, é só servir.

   DICA

  O frango é o principal ingrediente na hora de fazer salpicão. Por isso, 
para que seu salpicão de frango fique ainda mais saboroso, invista 
em temperar bem o peito de frango, fazendo que a carne fique mais 
saborosa e sua receita fique melhor ainda.

   Esta receita é de salpicão tradicional é feito com maionese, mas existe 
também a versão de salpicão de frango com creme de leite, perfeita 
para quem não gosta muito de maionese e prefere uma receita de 
salpicão mais leve e cremosa!

Salpicão de Frango

Vamos fazer um exercício de auto-avaliação: 
de 0 a 10 que nota você daria para a sua 
dedicação no trabalho, no relacionamento 
amoroso, no relacionamento profissional, 
como pai, como filho, como marido ou 
mulher, como chefe, como subordinado, 
como ser humano?

Dedicação é a capacidade de se entregar 
à realização de um objetivo. Se entregar de 
corpo e alma àquilo que faz. Fazer e realizar 
com prazer e com satisfação até concluir. 
Para se ter dedicação é necessário gostar 
do que faz, para se ter o prazer em repeti-lo 
sempre. Quem não gosta do que faz, acaba 
fazendo apenas por obrigação e não haverá 
o encanto de algo bem feito. 

A dedicação, assim como o esforço é uma 
realidade sempre presente na vida humana. 
Sempre que se trata de realizar alguma 
conquista, ela se faz necessária. Em tempos 
de pandemia, essa tal dedicação também 
está presente nos eventos, como aniversários 
por vídeo chamadas, abraços virtuais, emojis 
carinhosos, decorações. 

Quem esteve na empresa na última 
semana de outubro, viu a dedicação com 
que as gurias que trabalham no refeitório da 
empresa fizeram a decoração de Halloween, 
que encantou e divertiu a todos. 

Ações deste tipo, tornam a vida mais 
alegre e leve. Mesmo que a maioria dos 
brasileiros não comemora essa data que 
é americana, serviu para quebrar a rotina 
e nos dar esperança de dias melhores!

A importância 
da dedicação
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REFLEXÃO

VIDA E SAÚDE

NUTRIDÃO

• 200 g de uva passa

• 1 maçã

• maionese a gosto

• cheiro-verde a gosto

• batata palha a gosto

O uso de adornos (brinco, piercing, corrente, 
relógio, etc) é proibido no depósito da empresa. 

Uso de Adornos3º

Manual de BOAS PRÁTICAS



CAPA CENTRALZÃO
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Um ano marcante

Continue 
cuidando 
de você!

Nunca foi tão difícil projetar o futuro como nos tempos que estamos vivendo. Se há 
um ano atrás alguém falasse que 2020 seria marcado por uma pandemia de proporções 
mundiais, você teria acreditado? Dificilmente a resposta será sim! 

A pandemia do novo coronavírus (covid-19) mudou a rotina de empresas em todo o 
mundo. Aqui no Brasil, o avanço da doença impôs a tomada de medidas de prevenção, como 
o fechamento de comércios e serviços não essenciais. O AtacadãoRS, logo se organizou 
e formou uma equipe para conduzir ações de enfrentamento da doença. Como empresa 
do ramo alimentício, trabalhamos muito nesse período, vimos nossa gente engajada e as 
operações bem organizadas.

Nossa capacidade de reagir 
frente às incertezas nos mostrou que 
somos uma empresa sólida, bem 
estruturada e preocupada com bem 
estar. Já sabemos que a pandemia 
gerou muitos impactos negativos para 
todos, e não sabemos até quando isso 
vai durar, mas certamente sairemos 
dessa mais fortes e unidos! Nesses 
momentos de angústia, nossa primeira 
preocupação é com a saúde, através de 
ações seguras e eficazes, orientações 
às equipes, comunicação transparente, 
etc. É hora de aflorar o lado humano 
e exercer empatia, reconhecendo que 
não está sendo fácil para ninguém.

Então, vamos pensar muito bem 
nas nossas atitudes neste fim de ano. 
As festas em família e a popular ida 
à praia, vão requerer pessoas mais 
conscientes e cuidados redobrados 
com a saúde! 

Uso de Álcool Gel

Máscaras de Acrílico
e Tecido

Treinamentos

Isolamento para suspeitos

Tapete
Sanitizante
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CENTRALZÃO

 Com o intuito de atender as necessidades de nossos clientes e, comprometido 
com a inovação, o AtacadãoRS lançou uma novidade: O APP AtacadãoRS, que serve 
para entrega de cestas básicas para os colaboradores de nossos clientes.

 Somos pioneiros no sistema de entrega de cesta básica por aplicativo, na região, 
e isso traz para nossos parceiros agilidade, praticidade, confiança e segurança.

NOVO APP 
ATACADÃORS

Otimiza o tempo na 
hora de elaborar o evento 

de entrega do rancho;

Gera relatórios 
claros e precisos;

Praticidade para o colaborador 
retirar a cesta básica;

Você acompanha 
em tempo real o 

andamento do evento;

Elimina impressões 
desnecessárias;

Maior agilidade no 
fechamento da entrega.

‘Fazer o evento de entrega do rancho não era 
uma atividade fácil e nem rápida. Era uma semana 
preparando planilhas, separado quem tinha e quem 
não tinha direito ao brinde, contando manualmente 
e fazendo recibos. E ainda que alguém podia fazer 
alguma alteração e esquecer de me avisar, dava 
margem para erros. 

O APP foi apresentado para nós do RH, e por sua 
operação ser bem intuitiva eu me adaptei rápido e 
não quero mais ficar sem ele. O tempo que eu levava 
preparando e evento, eu posso dedicar a outras 
tarefas. Sem falar nos relatório de controle que 
pode ser customizado conforme cada necessidade, 
é uma beleza! Essas otimizações precisam existir, os 
procedimentos devem ser modernizados para facilitar 
nosso trabalho”

Evelin Loebens, Recursos Humanos.



Aqui no AtacadãoRS 
funcionário sempre 
presente ganha 
reconhecimento!

Não faltou,
GANHOU!

RODRIGO MACHADO 
MARQUEVISKI

jul 2020

LISANDRO DA 
SILVA CORREA

set 2020

CARLOS EDUARDO 
SAN MARTINS

out 2020

MAURÍCIO FABIANO 
DA ROSA

ago 2020

Parabéns!

PRÊMIO
ASSIDUIDADE

Que tal ser o
 próximo?

ATUALIZADÃO

Antônio está 
aqui há 21 anos, 
trabalhando como 
motorista. Nasceu na 
cidade de Redentora, 
aqui no Rio Grande 
do Sul, e atualmente 
reside em Canoas. 
Casado, pai de 3 
filhos e avô.

Desde 2013, no mês de setembro, era dado início aos 

trabalhos de preparação para a Festa de Fim de Ano 

do AtacadãoRS. Mas 2020 foi diferente, não pudemos 

realizar nossa tradicional festa, tão aguardada por todos 

os colaboradores, em virtude da pandemia do Covid-19. 

Então, vamos relembrar um pouquinho desses bons 

momentos vividos juntos?

Fique ligado!
Você pode ser o próximo entrevistado!

Antônio Geovani de Moura
59 anos

Vindo do interior para viver em Canoas, 
Antônio relembra a oportunidade que 
recebeu em janeiro de 1999. O AtacadãoRS 
foi seu primeiro (e único) emprego desde 
sua mudança. Se sente grato por ter sido 
recebido pela nossa direção e por todos 
estes anos, que o ajudou a constituir a base 
para sua vida.

“Essa empresa é minha segunda casa, foi 
através do meu trabalho aqui que pude 
criar e dar estudo aos meus filhos.”

Antônio ainda pretende trabalhar por 
muitos anos, já que se sente muito bem 
produzindo e trabalhando. Acredita que o 
trabalho traz dignidade à vida das pessoas.

“Gosto muito de participar de CTG, de 
cultivar a tradição.”

Mantendo as raízes do interior em seu 
coração, Antônio visita sua família e amigos 
sempre que possível. Seu programa favorito 
para o final de semana é reunir  filhos e 
netos para um almoço tradicional gaúcho, 
já que é fã da nossa cultura. Todos os dias 
agradece a Deus pela sua vida e espera 
desfrutar com sabedoria os anos que estão 
por vir!

VIDA

A VOZ
do colaborador

LAZER
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TRABALHO



Homenagem de aniversário pelo 
tempo de AtacadãoRS!
Parabéns pelo comprometimento! Gratidão e 
carinho pelos seus anos de contribuição!

PRATAS
DA CASA

WELLETON ROCHA 
DE BASTOS

5 anos

JOSÉ AUGUSTO
 BRITO SOARES

10 anos

GENI TEREZINHA 
DEMBSKI

20 anos

RAFAEL DA COSTA 
SANTOS

5 anos10 anos

MÁRIO CASAR 
CABREIRA DE OLIVEIRA

Bem-vindos ao AtacadãoRS!

Muito sucesso e boas energias 
para os novos colaboradores!

Julho
Leandro Guedes Silveira (Depósito)

Setembro
Andreo Oliveira de Oliveira (Aprendiz)

Andressa Oliveira de Oliveira (Aprendiz)

Jeniffer Cardoso da Rosa (PCP)

Jonata Filipe Soares de Oliveira (Produção)

Leandro Alberto de Souza (Limpeza/

Conservação)

Mateus Henrique Scouto Reus (Aprendiz)

Outubro
Alexandre Dutra Correa (Produção)

Jorge Luiz da Silva Viçoza (Depósito)

Marcelo Batista Castro (Produção)

Tiago de Oliveira Magalhães Plaut (Produção)

Agosto
Almir Santos da Rosa (Produção)

Bruno Pereira Barbosa (Produção)

Novembro
Luís Antônio Rosa dos Santos 

(Produção)

      Igor da Silva Fonseca (Produção)

ATUALIZADÃO
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O Ajudante de Papai 
Noel precisa coletar 
seus itens de higiene 
e segurança para 
levar os presentes 
até a árvore.
Vamos ajudá-lo? Você encontrou:

ÁLCOOL GEL
Avance!

Pule para 
encontrar a 
MÁSCARA!

Retorne para 
higienizar os

presentes!

Pronto! Agora os 
presentes irão para  
debaixo da árvore!

Você encontrou:
SABONETE
Avance!

- Convide alguém para jogar.

- Use um dado para avançar 

o número de casas que cair.

- Marque sua casa com 

qualquer peça ou objeto.

- Ganha o jogo quem chegar 

primeiro no objetivo.
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Desafio Brigada de Incêndio - Alternativa correta: letra D

ATACADINHO

Hora de Brincar!

Lave as mãos, use 
álcool gel e limpe 

superfícies.

Mantenha distância das 
pessoas e não participe 

de aglomerações.

CONTRA O COVID-19, SEMPRE:

Use máscara, com 
cuidado ao retirar. 
Higienize após uso.

presentes irão para  
debaixo da árvore!


