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FRIOZINHO
PEDE SOPA!
Confira uma
receita que
é deliciosa!

AÇÕES CONTRA
O COVID-19
Veja como estamos 
nos protegendo
contra o vírus.

Venha relembrar 
com a gente!

35 ANOS DE
HISTÓRIA!



Campanha 
do Agasalho

Expediente

Estamos vivendo um ano atípico com a 
pandemia do Covid-19. Nossas rotinas foram 
alteradas nos trazendo inúmeros desafios.

 E não é simplesmente o isolamento, em que 
não podemos mais fazer uma caminhada no 
parque, ou ir a um evento, ou dar um abraço num 
amigo. É muito mais do que isso, é percebermos 
que numa era marcada pelo desenvolvimento 
tecnológico, uma pandemia vêm e nos mostra que 
a importância de valores como a solidariedade e 
a empatia estão acima de qualquer coisa. 

Acreditamos que, com muita fé e trabalho, 
venceremos essa luta. E por falar em luta, esse 
mês de julho para nós é um momento para 
relembrar a nossa trajetória como empresa. 

Estamos comemorando mais um aniversário. 
São 35 anos atuando no ramo de montagem e 
distribuição de cestas básicas. 

Nesta edição vocês vão conhecer um pouco 
mais da nossa história. 

EXPRESSO ATACADÃO RS é uma publicação 
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MURAL

Luiza Brambilla
Diretora

EDITORIAL

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

a) jogar água sobre o óleo quente;

b) abandonar o local e esperar as 
consequências;

c) tampar o nariz para evitar a inalação de 
gases tóxicos;

d) desligar o fogo e cobrir a frigideira 
com um pano úmido;

e) jogar o óleo quente no ralo da pia da 
cozinha.

Um acidente comum 
provocado por cozinheiras 
distraídas é proveniente do 
abandono de frigideiras com 
óleo sobre a chama do fogão. 
A consequência de tal distração 
pode ser um incêndio de alto 
risco.

BRIGADA de
INCÊNDIO
TESTANDO 

CONHECIMENTOS

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

A Campanha do Agasalho 
de 2020 ocorreu entres os 
meses de maio e junho no 
AtacadãoRS. As doações 
foram encaminhadas para 
a Secretaria da Assistência 
Social de Gravataí.

A melhor maneira de reagir quando o óleo 
que está sendo aquecido na chama de um fogão 
subitamente pega fogo na frigideira é:



• 3 xícaras (chá) de feijão cozido

• 3 xícaras (chá) de água

• 1/2 cebola picadinha

• 3 dentes de alho amassados

• 1 batata picadinha

INGREDIENTES 

MODO DE PREPARO

1. Coloque o feijão cozido dentro do liquidificador junto com a água 
e os tomates picadinhos e bata bem. Reserve.

2. Em uma panela, coloque o azeite e refogue a cebola e o alho. Se 
desejar, esse é o momento para colocar também uma calabresa ou 
bacon picadinho! Aí é só esperar que fritem.

3. Com o feijão já batido, despeje-o em na panela com a cebola 
e alho refogados (e a calabresa e/ou bacon já fritos, caso os faça), 
adicione as batatas picadinhas e deixe cozinhar até que as batatas 
estejam macias.

4. Se você perceber que a sopa está com a consistência grossa 
demais, basta adicionar mais um pouco de água até que ela fique 
com a consistência desejada.

5. Corrija o sal se necessário. Para finalizar, salpique o cheiro-verde 
por cima e sirva! Viu como é fácil? Bom apetite!

Sopa de Feijão Neste período de pandemia que estamos 
vivendo, damos conta da importância de 
falar das coisas simples, mas que fazem toda 
a diferença nas nossas vidas: os sentimentos 
como amor, carinho e paciência.

Há um mês de celebrar o Dia dos Pais, te 
convidamos para fazer esta reflexão. Pode 
ser branco, negro, gordo, magro, católico, 
protestante, rico, pobre. Não importa 
quantos fatores sociais, econômicos, culturais 
ou religiosos existam entre as pessoas, nós 
todos temos algo em comum: viemos ao 
mundo graças a um pai e uma mãe, e o amor 
deles por nós faz toda a diferença na nossa 
vida.

Segundo um novo estudo, ser amado ou 
rejeitado pelos pais afeta a personalidade 
e o desenvolvimento de personalidade nas 
crianças até a fase adulta. E como se sente 
uma pessoa rejeitada? Exatamente como 
se tivessem sido socadas no estômago, 
só que a todo momento. Isso porque as 
mesmas partes do cérebro que são ativadas 
quando as pessoas se sentem rejeitadas 
também são ativadas quando elas sentem 
dor física. Porém, ao contrário da dor física, 
a dor psicológica da rejeição pode ser 
revivida por anos. Crianças rejeitadas sentem 
mais ansiedade e insegurança, e são mais 
propensas a serem hostis e agressivas.

A experiência de ser rejeitado faz com 
que essas pessoas tenham mais dificuldade 
em formar relações seguras e de confiança 
com outros, por exemplo, parceiros íntimos, 
porque elas têm medo de passar pela mesma 
situação novamente.

Com isso, fica uma lição para os pais: 
amem seus filhos! Homens geralmente 
têm maior dificuldade em expressar seus 
sentimentos, mas o carinho vindo de um 
pai, ou seja, a aceitação e a valorização 
vinda da figura paterna, pode significar 
tudo para um filho.

Dia dos 
Pais
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REFLEXÃO

VIDA E SAÚDE

NUTRIDÃO

• 2 tomates picadinhos

• 1 colher (sopa) de azeite

• Cheiro-verde picadinho a gosto

• Sal e pimenta-do-reino a gosto

O uso do uniforme é obrigatório. Os funcionários que fazem 
entregas devem utilizar o uniforme do mesmo jeito, enquanto 
estiverem a trabalho. Estar devidamente uniformizado é 
responsabilidade de cada colaborador. 

Uso de Uniformes2º

Manual de BOAS PRÁTICAS



CAPA CENTRALZÃO

44

Trajetória 
de muita
dedicação.

1ª ENDEREÇO 2ª ENDEREÇO

3ª ENDEREÇO

O AtacadãoRS 
comemora 
35 anos 
de existência!

FILIAL

SEDE ATUAL

Rua São Salvador, 6364 
Bairro Mathias Velho / Canoas

Rua Getúlio Vargas, 9425
Bairro São Luiz / Canoas

Rua Cel. Genuíno, 70 
Bairro Harmonia / Canoas

Rua Berto Círio, 1450
Bairro São Luiz / Canoas

Rodovia RS 118, 10.000 
Km 14 / Gravataí

Julho de 1985 a 
Junho de 1988                         

Julho de 1988 a 
Janeiro de 1991                      

Janeiro de 1991 
a Julho de 2011                     

Setembro de 2009 
a Julho de 2011                     

Desde 2011 
até HOJE

É gratificante olhar para nossa 

trajetória e relembrar lugares 

e pessoas que fizeram parte 

da nossa história. Vencemos 

desafios e mudanças sempre 

contando com a dedicação de 

nossos colaboradores.

Gratidão a todos que 
participaram desta 
trajetória!
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CENTRALZÃO

“

“

“

“

“

“
No início éramos uma pequena empresa 

distribuidora das rações Purina nos arredores de Canoas. 
Tínhamos motoristas que faziam a entrega dessas rações 
em fazendas do interior. E, numa dessas entregas em 
uma fazenda, o proprietário solicitou para nós itens de 
alimentação e limpeza (produtos que não vendíamos), 
pois onde eles moravam o acesso para adquirir essas 
mercadorias era difícil. 

Foi aí que surgiu a ideia de fazer cestas básicas, a 
partir da necessidade que um grupo de pessoas tinha. 
A inflação na época era muito alta e o dinheiro perdia 
rapidamente seu valor. Então fornecer uma cesta básica 
era algo que fazia diferença para uma família. 

Também tivemos dias difíceis neste período, 
principalmente no ano de 1990 quando Fernando 
Collor confiscou os depósitos bancários e as cadernetas 
de poupança. Mas, demos um grande passo quando 
participamos de uma licitação para fornecer cestas 
básicas para os Correios dos estados do Rio Grande do 
Sul e Santa Catarina. 

Nesta época a empresa produzia 1.000 cestas básicas 
e com esta licitação passamos a produzir 15.000 cestas 
por mês. Mais tarde, ganhamos licitações dos Correios de 
outros estados brasileiros e passamos a produzir 26.000 
cestas por mês. 

Hoje, com a atual estrutura, temos capacidade de 
produzir 20.000 cestas por dia, o que nos faz ser referência 
no ramo de atuação na região sul do Brasil. Para o futuro, 
vejo prosperidade, crescimento e reconhecimento do 
nosso ramo. 

Tudo isso que o AtacadãoRS é hoje, é resultado de 
muito trabalho e dedicação das pessoas que se doaram 
e acreditaram que a empresa daria certo. Olhando para 
trás, eu realmente não imaginava que chegaríamos 
no patamar que nos encontramos, mas pensando na 
nossa trajetória lembro de todo o empenho, empatia, 
transparência e ética que moldaram nosso trabalho.

Há 35 anos atrás eu, Luiza, precisava me firmar num 
mercado dominado por homens. Hoje, temos menos 
de 40% dos cargos de chefia ocupados por mulheres 
no Brasil, então, no início da minha carreira aqui no 
AtacadãoRS o desafio para mim como mulher, era muito 
grande. Inclusive, por muitas vezes abdiquei do convívio 
com meus filhos para poder estar presente nas licitações 
que participávamos, em diferentes estados do país.

A empresa cresceu e hoje os nossos desafios 
são ainda maiores, pois na posição de geradores de 
emprego não nos preocupamos só com a nossa família, 
mas com as famílias dos nossos colaboradores. Temos 
o sentimento de responsabilidade por todos que fazem 
parte do negócio. 

Olhando para o futuro eu vejo a empresa num 
crescimento contínuo, pautado no respeito, na 
honestidade e garra, como foi até agora. 

O AtacadãoRS faz parte da minha vida desde a 
infância. Nas férias escolares eu passava meu tempo lá no 
depósito que ficava no bairro Mathias Velho em Canoas. 
Mais tarde quando a empresa se instalou no bairro São 
Luiz e eu já estava mais crescido, comecei a trabalhar 
como office boy. 

Foi meu primeiro emprego e tive que enfrentar 
uma série de desafios, até chegar ao cargo gerencial que 
ocupo hoje. Mas minha trajetória até aqui foi de muita 
dedicação e esforço, e se o AtacadãoRS não existisse, 
certamente eu seguiria uma carreira bem parecida com 
esta, em outro lugar. 

Com as incertezas existentes hoje em dia no mercado, 
é difícil fazer uma projeção do futuro, do mesmo modo 
que a cesta básica valorizou nos últimos tempos, muitos 
concorrentes também surgiram, o que não dá é parar no 
tempo: precisamos nos reinventar, seguir tendências e 
sempre buscar a melhora contínua.

Jorge Tadeu Brambilla

Luiza Brambilla

Ficamos felizes 
por ter você nesta 

jornada, junto a nós! Filipe Brambilla

COM A PALAVRA, A DIRETORIA:



Aqui no AtacadãoRS 
você pode receber 
bônus por ser um 
funcionário sempre 
presente! Um baita 
reconhecimento para 
quem não falta,
nem deixa os colegas 
na mão.

Não faltou,
GANHOU!

VINÍCIUS DA SILVA 
GONÇALVES

abr 2020

VALDIR DA
SILVA BRAGA

jun 2020

ANTÔNIO VALDIR 
D. LACERDA

mai 2020

Parabéns!

PRÊMIO
ASSIDUIDADE

Que tal ser o próximo?

ATUALIZADÃO

Vanderli é um 
dos funcionários 
mais antigos do 
AtacadãoRS. Nasceu 
em Araranguá, Santa 
Catarina, é o caçula 
de 7 irmãos e chegou 
por aqui aos 13 
anos. Hoje reside em 
Sapucaia do Sul, é 
casado e tem 3 filhos.

Fique ligado!
Você pode ser o próximo entrevistado!

Vanderli Osni Gonçalves
62 anos

 Em 1990, Vanderli iniciava seus trabalhos 
aqui no AtacadãoRS. Encarregado do 
Depósito, acompanhou o crescimento da 
empresa. Ele lembra de ter sido muito bem 
acolhido e hoje se sente em casa quando 
está aqui. 

“Para mim o Atacadão é tudo. Devo tudo 
a esta empresa que sempre me apoiou. O 
Atacadão é uma família.”

Para o futuro, Vanderli acredita que 
a empresa continuará a crescer, pois é 
bem administrada. Em sua opinião, a alta 
administração é composta por pessoas 
competentes que, desde o início, levam a 
empresa para o caminho certo.

“Tenho passarinhos e cuido deles com 
muito carinho.”

Fora da empresa, Vanderli adora cuidar 
de seus passarinhos e ainda tem ajuda 
para dar conta dos bichinhos. É caseiro e 
tem a satisfação de ter construído uma 
casa aconchegante, assim pode passar 
suas horas livres com tranquilidade. Outros 
passatempos que gosta muito é jogar sinuca 
e tocar violão!

VIDA

A VOZ
do colaborador

LAZER
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TRABALHO

Muito sucesso e 
boas energias para os 
novos colaboradores!

Abril
Bruno Dias Magni

       Ritiely Freitas de Bastos

Bem-vindos ao 
AtacadãoRS!



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

PRATAS
DA CASA

ANDRIO PEREIRA 
DA SILVA

5 anos

LUIZ FERNANDO 
SANTOS DA CUNHA

10 anos

RODRIGO DA SILVA 
CEREJA

15 anos

GUILHERME STANGE

5 anos10 anos

MAIQUEL CARRION 
DE MELLO

Desde março a nossa empresa vem implantando uma série de medidas preventivas. Veja!

Disponibilização de Álcool Gel em todos os setores 
da empresa, inclusive na frota de caminhões e freteiros;

Aquisição de protetor fácil de acrílico, máscaras 
de tecido e máscaras descartáveis para todos os 
funcionários e freteiros;

Doação de um kit de higiene e limpeza a cada 15 
dias para os funcionários e terceirizados;

Colocação de cartazes nos murais e restaurante com 
orientações e informações sobre Covid-19;

Redução de cadeiras no restaurante e mais 
espaçamento entre as mesas;

Marcação do piso do restaurante reforçando o 
distanciamento de 1,50 metros;

AÇÕES QUE A EMPRESA TOMOU PARA 
EVITAR O CONTÁGIO DO COVID–19

Talheres e guardanapos embalados em saquinhos 
plásticos;

Portas e janelas abertas, para uma melhor ventilação;

Antecipação das férias para os funcionários do 
grupo de risco;

Colocação de um protetor salivar em todas as 
esteiras da produção;

Troca dos suportes de papel toalha dos banheiros;

Medição de temperatura de todas pessoas que 
acessam a empresa;

Colocação de tapetes sanitizantes nas entradas da 
empresa;

Momentos de conscientização sobre a doença com 
os colaboradores.



Pinte o 
desenho e 
enfeite a
máscara!
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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.


