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FESTA DE

FIM DE ANO
Divirta-se com as
principais fotos!

Nossa tradicional
festa teve diversas
atrações e muita
animação!

PÁGINAS 4 e 5
REFLEXÃO
É tempo de
ser solidário.
Leia!

KITS DE NATAL
Saiba mais
sobre nossa
produção!

PÁGINA 3

PÁGINA 6

MURAL

EDITORIAL

Mais um ano está chegando ao final, e com ele
renovamos nossas esperanças de que o ano que se
aproxima seja ainda melhor do que este. 2019 não
foi um ano fácil, quantas notícias vimos ao longo dos
meses que nos deixaram desconfortáveis: tragédias,
assuntos pesados, mortes, incertezas, atentados,
prisões, etc. Mas, é hora de refletir sobre qual a
aprendizagem que podemos tirar disso tudo para
encarar 2020.
Nesta edição, quero lhe convidar a recordar
momentos especiais que tivemos durante os últimos
meses, e, em nossa festa de fim de ano, onde o tema
Mickey e Minnie encantou crianças e adultos, nos
convidando a sair um pouco da rotina do trabalho e
mergulhar num mundo de encanto e alegria.

BRIGADA de
INCÊNDIO
O AtacadãoRS, em parceria com o Centro de
Treinamento Padre Réus, diplomou a nova turma
de Brigadistas:

Parabéns aos nossos
novos Brigadistas!

Que o espírito do Natal possa renovar nossas
esperanças e confiança em um mundo melhor com
mais amor, tolerância, paciência e alegria.
Boas festas a todos e uma ótima leitura!

Luiza Brambilla
Diretora

Doação de brinquedos
No mês de agosto, representantes das equipes participantes da Gincana de 2019, juntamente com o RH,
ficaram responsáveis por fazer a entrega das doações de
brinquedos em diversas instituições. Confira algumas:
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Instituto do
Câncer Infantil Porto Alegre

Escola Érico
Veríssimo Esteio

VIDA E SAÚDE

NUTRIDÃO

REFLEXÃO

Natal e
solidariedade

Alimentação saudável
na primavera/verão!

Ter uma alimentação saudável é uma tarefa que deve ser cumprida
durante o ano todo. Porém, nós sabemos o quanto é difícil seguir à risca
tudo aquilo que foi planejado. Enquanto uns desejam entrar em forma,
outros buscam uma dieta mais leve para aguentar as altas temperaturas.
Por ser um período quente e seco, o corpo exige alguns cuidados. Além dos
alimentos que não podem faltar no seu cardápio, a hidratação também é
fator fundamental. Entenda porque cada um deles é importante para você.
Alface: não é novidade que a alface é importante em qualquer época do ano.
Porém, no verão, ela tem um fator especial: a capacidade de reduzir o líquido
do corpo e fazer desinchar.
Aveia: o calor é capaz de sugar suas energias? Não tem problema. Aveia é
uma boa pedida, principalmente no seu café da manhã para começar o dia
energizado.
Cenoura: em algum momento da sua vida, você já escutou que comer cenoura
faz bem. Ela é ainda mais importante, porque tem a propriedade de hidratar a
pele e dar um bronzeado especial (não esqueça do protetor solar!).
Melancia: diferente de algumas frutas, a melancia tem algo especial quando
se trata de alimentação saudável no verão. Composta predominantemente
por água, ela é uma fruta refrescante para um dia de sol.
Cereais integrais: todo alimento integral, por sua composição, é mais leve que
os demais. Apostar em opções mais leves para o organismo é uma solução
aceitável.
Água de coco: está pensando em ir pra praia no fim do ano? A água de coco
pode ser uma excelente aliada para seu lazer. Ela é capaz de recuperar os
eletrólitos perdidos com o suor, além de não engordar.
Frutos do mar: mais leves que carnes e frangos, os frutos do mar também
oferecem proteínas para o seu corpo e são mais leves. Por isso, também são
ótimas opções para o verão.

Procure evitar:
• Frituras e alimentos gordurosos.
Experimente
trocá-los
por
castanhas, linhaça ou chia.
• Ao invés dos refrigerantes, por
exemplo, opte por sucos naturais.
• Se você gosta de colocar muito
sal na comida, atenção. O seu
excesso pode causar retenção
de líquido e aumento na pressão
arterial.

Hidratação:
Fazendo parte de uma alimentação saudável
está a hidratação. Tomar em média, 2 litros
de água por dia. Com o calor excessivo e,
principalmente, com a prática de exercícios
físicos, beber água é uma forma de manter o
corpo hidratado. Além da água, você também
pode optar por sucos naturais. De fato, o fim de
ano é um momento para chutar o balde. Festas,
confraternizações, viagens. Mas busque seguir
algumas dessas dicas para cuidar da saúde e
poder curtir o verão sem preocupações.

Natal é o nome da festa religiosa cristã que
celebra o nascimento de Jesus Cristo, a figura
central do Cristianismo. O dia de Natal, 25 de
dezembro, foi estipulado pela Igreja Católica no
ano de 350 (século IV) através do Papa Júlio I,
sendo mais tarde oficializado como feriado.
Vivemos num tempo que muitos se esquecem
do verdadeiro sentido do Natal, enfeitando suas
casas com ornamentações caras, enquanto em
um bairro vizinho pessoas estão desabrigadas;
preparam uma ceia farta enquanto crianças
passam fome nas ruas; gastam fortunas com
presentes, enquanto ao seu redor tudo que a
pessoa ao lado precisa é de um abraço.
Esta sociedade precisa rever seus valores, pois
o Natal é alegria, é o nascimento do Salvador,
aquele que veio trazer paz, esperança e alegria
para a humanidade. Impulsionados por um
pensamento solidário, colegas da empresa
criaram uma campanha para arrecadar roupas,
utensílios domésticos, materiais escolares,
fraldas, brinquedos, entre outros itens, para
doação a duas instituições de Porto Alegre:
Hospital da Criança do Grupo Conceição e
Cantinho da Vó Georgina. A escolha desses
lugares foi feita em virtude da entrega das
doações de brinquedos arrecadados na gincana
deste ano (conforme mostrado na página 02). Os
colegas que estiveram presentes nas entregas às
instituições ficaram muito sensibilizados, então
surgiu a ideia de fazer uma ação entre colegas,
em prol dessas duas instituições. O Cantinho da
Vó Georgina fica em uma comunidade humilde
na zona sul de Porto Alegre, onde diariamente
é fornecida assistência a cerca de 150 crianças.
Já no Hospital da Criança Conceição o fato de
trabalharem pelas crianças já nos deixa mais
tocados, mas além disso, são crianças com
problemas sérios de saúde.
Nossos colaboradores levaram a campanha a
sério, e foi conseguido uma boa quantidade
de doações! Isso é Natal!
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CAPA

CENTRA

FESTA DE
FIM DE ANO
No dia 30 de novembro aconteceu nossa tão esperada

festa de encerramento do ano!
Com o tema Mickey e Minnie, nossos colaboradores se divertiram muito
durante o dia, onde aconteceram várias atrações: torneio de futebol, brinquedos
infláveis, recreação, churrasco, bingo, muitas guloseimas e muita animação.

Jennifer da Silva Murillo:
“A festa estava maravilhosa,
aproveitei bastante com minha família
e colegas. O dia estava perfeito, com
as atividades e brincadeiras [...]”

Os pequenos se divertiram
com os brinquedos infláveis!

Geicon Ribeiro de Araújo:
“Eu e minha família não temos
palavras para expressar nosso
agradecimento e satisfação pela
impecável organização da festa! [...]”

Olha quem apareceu
para alegria
de todos!

Rodrigo Nunes Meirelles:
“Minha filha se divertiu bastante,
o almoço estava bom! Tudo muito
bem organizado!”

Todo mundo queria
uma foto com o
ratinho mais famoso
do mundo!

Jair V. dos Santos Jordão:
“A festa estava boa, muito
entretenimento para as crianças e
confraternização entre os colegas do
AtacadãoRS. Estão todos de parabéns!”
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FESTA DE
FIM DE ANO

ALZÃO

Adriane R. Pereira:
“Dos 4 anos que estou aqui e
participo da festa, esta foi a melhor.
Estava tudo lindo, divertido,
o almoço estava maravilhoso [...]
Estava top!”

Foi um sábado de muita
alegria e comemoração!
Como sempre, a festa do
AtacadãoRS fez o maior
sucesso. Como é bom
estar entre amigos!

Adriana Dias Camboim:
“[...] Todos foram atendidos com
muita dedicação e a decoração estava
muito bonita.”

Time campeão do
Torneio de Futebol
‘Tabajara’

Wesley Medina de Fraga:
Ganhador do Bingo

Erick Douglas da Silva foi o sorteado
para a viagem do Pratas da Casa.
Parabéns, Erick!

O goleiro
destaque,
Marcelo
Cardias Huve

Guilherme Saldanha:
“Fiquei muito satisfeito com nossa
festa, o torneio de futebol estava bem
divertido, dei altas gargalhadas! [...]
Obrigado a todos que organizaram
esta maravilhosa festa.”

NOS VEMO
EM 2020! S
55

ATUALIZADÃO
Parabéns a todos!
Desejamos muito
sucesso aos nossos
novos colaboradores!

Bem-vindos ao

AtacadãoRS!

Julho
Sheila Alice dos Santos
- Qualidade

Outubro
Luana Moreira de Moraes Administrativo
Jean Silva de Oliveira Produção

Agosto
Geicon Ribeiro de Araujo - Produção

Novembro
Marlon Jacques Baragano
Alves - Depósito

O AtacadãoRS abraça a luta
contra o câncer de mama
e o câncer de próstata.
Juntos somos mais fortes!

Ame-se e previna-se.

Final de ano no Atacadão
Fim de ano é um período de correria e compromissos pessoais e
profissionais. Na produção não é diferente, nesta época o serviço
aumenta e em consequência a contratação de pessoas também.
Os meses de novembro e dezembro são de “casa cheia”, e ficamos
felizes pela geração de empregos que a empresa proporciona. Se
pararmos para pensar, é uma engrenagem que beneficia todos: o
cliente solicita kits de Natal para presentear seus colaboradores; para
suprir essa demanda, o AtacadãoRS contrata mais pessoas que terão
condições melhores para oferecer a suas famílias, possibilitando
um fim de ano mais tranquilo. Todos ganham: a empresa, as
terceirizadas que dependem do Atacadão, as empresas fornecedoras
dos produtos que comercializamos, as famílias dos colaboradores, a
economia local.

A correria é grande, mas o resultado é gratificante.
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Outubro
Rosa

Novembro
Azul

PRATAS

ATUALIZADÃO

A VOZ

DA CASA

do colaborador
Parabéns aos nossos
colaboradores pelo
aniversário de
empresa!

Bruno Oliveira de Andrade
22 anos

ELI DOS SANTOS
MENDES

VIDA

5 anos

O AtacadãoRS agradece
pelos seus anos de contribuição.

Aos 22 anos, Bruno
mora em Gravataí,
é Auxiliar de
Produção Nível II no
AtacadãoRS e está
no 3º semestre de
Educação Física na
Ulbra. Um de seus
maiores objetivos é se
formar na faculdade.

FABIANO DA
COSTA

Pratas da Casa de 2019

10 anos

TRABALHO
Em março de 2020, Bruno completa
3 anos de AtacadãoRS. Ele conta que é
uma grande oportunidade para ele e que
vai somar muito em sua vida profissional.

“Desde que entrei aqui já aprendi
algumas funções e quero continuar
fazendo minha parte e conquistando
novas oportunidades.”

PRÊMIO

ASSIDUIDADE

LAZER
Quando está fora da empresa, ele
gosta de passar o tempo com sua família,
jogar bola com os amigos, ir para a
faculdade onde aprende coisas novas. Lá,
ele desenvolve trabalhos práticos. Bruno
conta que é uma pessoa versátil e gosta
de fazer várias coisas.

FABIANO PEREIRA
ROSA

TIAGO RICARDO
GOMES

CRISTHIAN W.
KLESNER

ago 2019

set 2019

out 2019

Aqui no AtacadãoRS você
pode receber bônus
por ser um funcionário
sempre presente!
ADRIANA DOS A.
DA ROSA
nov 2019

ns!

P

é
ar ab

Que tal ser o
próximo?

Fique ligado!

Você pode ser o próximo entrevistado!

Decoração de
Natal reciclável
As garrafas descartáveis de
vidro são excelentes opções para
reciclagem. Você pode higienizálas e retirar os rótulos. Depois é só
pintar com tinta spray da cor de
sua preferência. Para dar um toque
especial, coloque flores naturais na
garrafa.
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Ligue as frases ao
idioma correto!

Buono Natale

1

Feliz Natal

b

2

Frohe Weihnachten

Alemão

a

3

Português
Italiano

c

4
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d

Inglês

Respostas: 1-d; 2-c; 3-a; 4-b.

Merry Christmas

