EXPRESSO

ATACADÃORS
Informativo interno dos colaboradores do AtacadãoRS | Edição 26 | Dezembro de 2021

Saúde
mental

e a importância dela
na vida das pessoas
Pág. 04

Você sabe qual a importância
da saúde mental para o seu
bem estar?
Saiba o que pode prejudicar
a sua saúde mental

PÁGINA 4

O que podemos fazer para
estar em dia com a saúde
mental?
PÁGINA 6

PAVÊ DE
CHOCOLATE
Prepare essa
delícia na ceia
de Natal!

PÁGINA 2
REFLEXÃO
SOBRE O NATAL
Saiba como podemos
resgatar o verdadeiro
significado dessa data

PÁGINA 3

MURAL

Editorial
No final de cada ano, fazemos balanços. Nos
perguntamos, se é tempo de plantar ou de
colher, de nascer ou morrer, de lembrar ou
de esquecer. Desde meados de 2020 enfrentamos um inimigo invisível que está deixando rastros desagradáveis e muito tristes em
nossas vidas – a Covid 19.
Temos anseio de planejar o futuro de uma
forma mais positiva e com mais responsabilidade sobre as pessoas que dependem das
decisões importantes que tomamos dia a
dia. Queremos fazer sempre o melhor por
cada um dos que nos cercam.
Paramos por um momento a façamos a reflexão de como podemos nos tornar melhores
em 2022. Esse é um dever de casa que cada
um deve fazer: Como eu posso melhorar?
Vamos virar o calendário e recomeçar com o
pé direito, com vontade de progredir,
correndo atrás do tempo perdido, fazendo
as coisas acontecerem, e isso depende
unicamente de cada um de nós.
É fácil? Não, não é. Por isso, nesta última
edição de 2021 vamos tratar de um assunto
que interessa e atinge a todos: Saúde Mental.
Desejo a todos um Feliz Natal,
e um Abençoado 2022.
Boa leitura!

Expediente
Expresso Atacadão RS é uma publicação
quadrimestral de circulação interna.
Comitê editorial: Evelin Loebens, Luiza
Brambilla e Sheila Alice dos Santos.
Edição, diagramação e artes: Agência
GBrand
Tiragem: 200 exemplares
Impressão: LupaGraf

Atacadão Comércio de Gêneros Alimentícios
LTDA.
RS 118, 10.000 – KM 14 - CEP 94100-420
Gravataí – RS

Telefone: (51) 3462.0002

2

Brigada
de incêndio
Testando conhecimentos

Em uma confraternização de família, um dos
participantes sofre queda, bate a cabeça e,
logo após, começa a ter convulsões. Assinale
a alternativa correta sobre os procedimentos
a serem adotados.

A

Lateralizar a cabeça, a fim de evitar que aspire
secreções.

B

Abrir a boca e tentar desobstruir a garganta.

C

Bater nas costas para desobstruir as vias aéreas.

D

Administrar água com açúcar.

E

Aguardar a convulsão acabar sem a necessidade de acionar o serviço de emergência.

E aí,
acertou as
respostas?

?

Confira o resultado
na contracapa

VIDA E SAÚDE

NUTRIDÃO

REFLEXÃO

Natal

Ah, o NATAL! Período tão alegre do ano, onde nos preparamos
para confraternizar com a família. Nada melhor que uma boa
receita de sobremesa para celebrar a data:

PAVÊ DE CHOCOLATE

Basta chegarmos a meados de novembro que o
cenário cotidiano começa a mudar. As casas e
as lojas se enfeitam com árvore, pisca-piscas,
renas e gorros. Na TV começam as propagandas das famílias reunidas em torno de uma ceia
bem farta ou então trocando presentes.
E assim vamos entrando no famoso espírito
natalino. Mas afinal o que esta data realmente
representa? O Natal é celebrado pelas religiões
cristãs como a data que marca o nascimento de
Jesus Cristo. No entanto, algumas curiosidades,
mitos e distorções cercam a comemoração.
A celebração natalina tenta trazer para o
presente a memória e a mensagem de um
homem que, há mais de dois mil anos, marcou a
história da humanidade por propor uma nova
maneira de viver a vida: junto aos pobres,
marginalizados e excluídos.

Ingredientes
200g de biscoito de maisena
Raspas de Chocolate;
2 latas de leite condensado
1 caixa de creme de leite

Ingredientes do Ganache
de chocolate
500gr de chocolate;
1 caixinha de creme de leite.

Modo de fazer
1. O primeiro passo para fazer o pavê de chocolate é o ganache. Para isso,
derreta o chocolate em banho maria. Quando o chocolate estiver todo derretido
acrescente o creme de leite e misture bem até que fique homogêneo.
2. Leve ao fogo o leite condensado e o creme de leite para fazer o creme branco.
Misture bem e reserve

Montagem do Pavê
Para montar o pavê você pode utilizar um refratário de vidro, oval ou quadrado,
disponha na primeira camada as bolachas de maisena e intercale com o ganache
de chocolate e com o creme branco.
Faça isso até chegar na altura do refratário, vá intercalando camadas de bolacha
de maisena, creme branco e com ganache de chocolate, se preferir pode colocar
raspas de chocolate entre as camadas.

Manual de BOAS PRÁTICAS

6º

Cuidar da saúde!
1. Lavar sempre as mãos com água e sabão;
2. Utilizar lenço descartável para limpar o nariz;
3. Cobrir sempre o nariz ao tossir e espirrar (nunca com as mãos);
4. Não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos e garrafas;
5. Manter ambientes bem ventilados;
6. Evitar locais fechados e com muitas pessoas;

Diferente disso, a data tem se transformado em
uma referência de consumo e individualismo. A
mensagem de Jesus é diferente disso. Nascido
em uma cidade marginalizada e periférica,
Jesus era filho de uma família pobre e discriminada. Denunciou o acúmulo de riqueza e
exaltou os pobres. Andou com as pessoas
consideradas de má fama e expôs a hipocrisia
dos poderosos. Defendeu os mais pobres, caminhou junto aos enfermos, pecadores e prostitutas. Mas, voltando para os dias atuais, não é
bem isso que vemos.
Não é raro aparecer na TV, nas ruas e até
mesmo em casa, discursos de ódio, de violência
e discriminação. Atitudes que reforçam valores
contrários àquilo que Jesus defendia. Que este
Natal traga uma reflexão em cima do que
realmente importa: que todo dia é propício para
estender a mão ao necessitado, a dar lugar ao
amor, ao perdão e a fraternidade.

7. Evitar contato com pessoas doentes;
8. Manter-se sempre hidratado e bem alimentado;
9. Evitar situações de estresse;
10. Exercitar-se bem.
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Saúde
mental
e a importância dela
na vida das pessoas
Para termos um convívio social mais saudável,
é fundamental equilibrar as funções mentais,
aprendendo a lidar com as emoções positivas
e negativas.
A Organização Mundial de Saúde (OMS)
aponta que o conceito de saúde é bem mais
abrangente que a simples ausência de doença:
é um completo estado de bem-estar físico,
mental e social e, dessa forma, merece atenção
em todos as suas vertentes.
Assim como a saúde física, a saúde mental é
uma parte integrante e complementar à manutenção das funções do nosso corpo. Nesse
contexto, a promoção da saúde mental é
essencial para que o indivíduo tenha a capacidade necessária de executar suas habilidades
pessoais e profissionais
O bom estado mental confere ao homem o
amplo exercício de seus direitos sociais e de
cidadania. Assegura ainda as condições de
interação social para uma convivência familiar
mais harmônica e segura.
Alguns preconceitos ainda são muito presentes
na realidade de quem enfrenta problemas em
relação à saúde mental. Muitas vezes as pessoas que tem sua saúde mental debilitada, são
incompreendidos por familiares, por falta de
esclarecimento.
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Precisamos entender que as disfunções orgânicas podem acontecer por diversos motivos e,
por isso, as desordens mentais e físicas podem
surgir. Logo, os problemas mentais como o
transtorno bipolar, tendências depressivas e
picos de ansiedade se expressam como um
reflexo de fatores internos e externos.
Tais questões não podem ser interpretadas
como sinal de fraqueza ou falha de caráter. A
verdade é que surgem por influência genética
ou oriundas de alterações clínicas, sociais e de
problemas familiares originados na infância ou
na adolescência.
A maior verdade sobre a saúde mental é que
esses mitos precisam ser superados. A falta de
conhecimento pode ser muito prejudicial à recuperação do paciente, porque impede a busca de
soluções adequadas para minimizar os efeitos
do problema.

OALZÃO
3
Alguns conceitos equivocados:
Doenças mentais são frutos da
imaginação de quem tem a mente
confusa;
Todos os distúrbios psicológicos
levam à loucura;
Nem adianta procurar ajuda
psiquiátrica, pois nenhum desajuste
mental tem cura;
Pacientes com problemas mentais são todos igualmente imprevisíveis
ou perigosos.
É necessário combater o quanto antes a
disseminação desses mitos, pois eles
colaboram para aumentar a discriminação associada à doença mental. Muitas
pessoas que precisam de orientação ou
de tratamento são ignoradas ou desencorajadas à busca de auxílio.

Coisas que prejudicam
o equilíbrio mental:
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A sociedade atual construiu uma espécie
de “obrigatoriedade” em estar sempre
online e querer saber, em tempo real, os
principais acontecimentos do mundo.
Porém, quando a falta da internet gerar
sofrimento, a situação pode evoluir para
uma patologia considerada um transtorno
mental. Embora atinja os adultos, a dificuldade para controlar esses impulsos é mais
difícil em crianças e adolescentes, pois eles
já nasceram na era da conectividade. Entretanto, esse hábito de “viver online”
compromete as funções cognitivas, que
nessa idade ainda não estão totalmente
formadas. Além de causar baixo rendimento escolar em crianças e prejudicar o
desempenho profissional em adultos, o uso
excessivo da web implica outros desajustes. Influencia o comportamento, as
decisões importantes, o planejamento das
tarefas e a organização do tempo.

O que podemos fazer
para estar em dia com
a saúde mental?

Pensamentos negativos

A maneira de enfrentar os desafios da vida
torna-se uma linha tênue entre a sanidade
mental e a dificuldade em alcançar o equilíbrio necessário ao viver saudável. Pessoas
que mantêm pensamentos ou atitudes
negativas tendem a desenvolver distúrbios
físicos e mentais mais graves, como ansiedade e depressão.
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Uso excessivo de internet

Vício em jogos, álcool e drogas

A Organização Mundial da Saúde (OMS)
afirma que a dependência em jogos virtuais é

Procure relaxar alguns minutos por dia
Priorizar atitudes para aliviar o estresse é fundamental para
tornar o cotidiano mais leve e promover o equilíbrio físico e
mental. Busque formas de aquietar a mente e relaxar alguns
momentos durante o dia: meditação, alongamento e a leitura
de um bom livro são excelentes alternativas para deixar a
mente descansar e atingir um estágio de positividade.

Controle a ansiedade
Encontre uma maneira própria de enfrentar os momentos
desafiadores que a vida coloca diante de nós. E também

uma das doenças mentais da modernidade.

aprender a controlar as emoções negativas que resultam em

Como reflexo do avanço tecnológico e da

insegurança em determinadas circunstâncias.

facilidade de acesso aos recursos digitais, o
número de adeptos aos videojogos adquire

Vencer a ansiedade exige, pois, a conscientização da necessi-

uma dimensão cada vez mais expressiva. A

dade de adotar uma postura mental diferente para estar

compulsão por drogas e álcool também

preparado quando os problemas — ou os motivos que causam

figura como fator de influência para o surgi-

a ansiedade — surgirem.

mento de complicações no âmbito psicológico e mental. Tais vícios afetam a capacidade
de concentração, de memória e sinalizam o
mal desempenho das atividades cerebrais.
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Temos
perspectivas
boas...
Dê atenção a quem precisa
Reserve algum momento para conversar com as pessoas.
Passar mais tempo com os pais, ou com os filhos, é essencial
para fortalecer os laços familiares. São atitudes simples, mas
importantes para aumentar a sensação de utilidade entre os
envolvido.

Cuide do sono e da alimentação
Uma boa noite de repouso em um ambiente tranquilo e confortável pode garantir o descanso e o relaxamento do corpo e da
mente. A fisiologia humana impõe a necessidade de um sono
regular para que as funções orgânicas sejam corretamente

Nesses últimos dias do ano, olhamos de forma promis

reparadas.

sora as estatísticas da vacinação no Brasil: 65% da

Semelhantemente, a manutenção de hábitos alimentares

população já está totalmente vacinada contra a Covid

adequados também influencia bastante o bom funcionamento

-19. Isso já nos dá um ânimo para seguir a diante. Pode

da mente. Isso porque muitos alimentos — principalmente os

mos projetar um Natal especial, podemos resgatar o

vegetais folhosos e algumas frutas — contêm elementos essenciais para evitar desajustes como a depressão e os transtornos
de humor.

amor e celebrar a vida. Se ano passado não foi possível
reunir a família por causa do distanciamento social,
desta vez, a união e os abraços guardados, estarão de

Saia da mesmice

volta durante as festividades.

Ouse fazer algo diferente, inovador e que seja benéfico para a

Incentive seus familiares a concluírem o esquema

saúde do corpo e da mente. Cultivar bons hábitos e praticar
coisas diferentes são ações que podem reduzir a ansiedade,

vacinal. Encoraje eles a lutar por dias melhores.

direcionar para novos rumos e renovar a alma. Considere

Demonstre seu amor cuidando do próximo! Aqui no

praticar uma atividade física — individual ou coletivamente — em

AtacadãoRS, algumas ações de flexibilização já pude

um parque público. Aproveite para observar a beleza das flores,
o verde das folhas, o canto dos pássaros e a simplicidade das

ram ser tomadas, assim como em vários locais, porque

crianças que brincam ali. Tente “zerar” os pensamentos e depois

as pessoas estão buscando a vacinação, estão

concentrar a atenção em coisas positivas. Caminhe calmamente,

cumprindo corretamente os protocolos contra a

respire devagar e descanse a sua mente. Transforme esses
momentos em uma experiência agradável

pandemia. Se tudo correr bem, no próximo ano pode
mos voltar a sonhar com a nossa tradicional Festa de

Busque tratamento
A conscientização do problema é um dos pontos mais

Fim de Ano!! E nós sabemos a falta que ela faz... São as
atitudes corretas que nos dão a certeza de que dias
melhores virão. Então vamos fazer cada um a sua

relevantes para alcançar o sucesso na recuperação dos

parte: Trabalhando, sendo honesto, tendo disciplina,

sintomas e na minimização dos riscos que envolvem a

fazendo a vacina, tendo amizades sinceras, e, acima de

doença. Assim, procure ajuda o quanto antes e conheça as

tudo: amando, deixando-se amar e tendo Gratidão!

soluções que possibilitam a promoção da saúde mental e
física, assim como a recuperação do bem-estar e da qualidade vida.
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ATUALIZADÃO

PRÊMIO

ASSIDUIDADE
Não faltou GANHOU!

A VOZ

do colaborador
Andrio Pereira da Silva
24 anos

VIDA

ANTÔNIO VALDIR
D. LACERDA

ADRIANA DIAS
CAMBOIM

SET 2021

OUT 2021

Que tal ser
o próximo?

Nasceu em Gravataí
e mora em Gravataí.
É casado e não tem
filhos.

Sua presença é
reconhecida aqui
no AtacadãoRS! Os
campeões de presença
ganham brindes
especiais.

LUIZ FERNANDO
D. DA CUNHA
NOV 2021

Outubro Rosa e Novembro Azul
O que essas duas campanhas tem em comum?
Ambas, câncer de mama e câncer de próstata, se
detectadas precocemente, existe altos índices de
cura. Por isso, alertamos para o cuidado preventivo, que passa pela atenção diária ao seu corpo e a
realização de exames de rotina.

Atua como
Conferente de
Produção, e iniciou
as atividades no
Atacadão em maio
de 2015.

TRABALHO
O que significa para você trabalhar no
Atacadão: O Atacadão foi meu primeiro
emprego. Fui Aprendiz e logo depois do
término do meu contrato eu fui efetivado.
Sou grato por fazer parte dessa equipe.
Alcancei vários objetivos nesse período
que estou aqui, e também adquiri
conhecimento que vou levar para toda
minha vida.
Qual sua perspectiva futura dentro da
empresa: Quero crescer profissionalmente,
visando um aprendizado diário e podendo
compartilhar a experiência que já adquiri.

LAZER
O que gosta de fazer fora da empresa?
Gosto de me reunir com a família e amigos,
ir a Igreja e fazer passeios.
Qual seu objetivo para o futuro?
Continuar na busca por conhecimento, ser
um profissional e uma pessoa melhor.
Quero alcançar meus objetivos sabendo
que tudo que eu conquistar seja feito com
dedicação, amor e integridade

Fique ligado!
Você pode ser o
próximo entrevistado!
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Bem-vindos ao AtacadãoRS!
Muito sucesso e boas energias
para os novos colaboradores!

Setembro
Alex Sandro Machado Lopes
(Produção)
Christian Soares de Souza
(Produção)

Julho
José Roberto Azevedo Lencina
(Motorista)

Outubro
Marthielo da Rosa Berto
(Produção)

Agosto
Felipe Nunes Padilha
(Produção)

Novembro
Oberdan Alcantara dos Santos
(Produção)
Vitor Barbosa da Costa
(Produção)

DA CASA

Homenagem aos colaboradores que
estão comemorando aniversário de
tempo de AtacadãoRS!

ALISSON LUÍS
NUNES MARTINS

JEFERSON RIBEIRO

MICHELLE LOPES
DE MACEDO

10 anos

10 anos

10 anos

RICARDO LOPES
FRANCO
15 anos

Parabéns pelo comprometimento!
Gratidão e carinho pelos seus anos
de contribuição.
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Desafio Brigada de Incêndio
Alternativa correta: A
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ATACADINHO

Hora de Colorir!

CONTRA O COVID-19, SEMPRE:

Lave as mãos, use
álcool gel e limpe
superfícies.

Mantenha distância das
pessoas e não participe
de aglomerações.

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

Desafio Brigada de Incêndio - Alternativas correta: A
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