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VACINA DA ESPERANÇA
A imunização contra a COVID-19 já
está acontecendo e renovando nossas
esperanças. Veja mais nesta edição.
Confira depoimentos
de quem já foi vacinado!

ANIVERSÁRIO DO
ATACADÃORS!
Comemoramos nossos
36 anos junto aos
nossos colaboradores!
Veja como os
recepcionamos!

PÁGINA 2

PÁGINA 4
AQUECE E AJUDA
NA SAÚDE!
Prepare esta delícia
de chá que auxilia
em resfriados!

É RINITE, ASMA
OU COVID?!
Entenda melhor
os sinais de sua
saúde!

PÁGINA 3

PÁGINA 5

MURAL

EDITORIAL

Continuamos trabalhando no enfrentamento
da pandemia da Covid-19. Como nossa
atividade é essencial, não tivemos como migrar
para um formato de trabalho alternativo e,
desta forma, seguimos na luta para manter
nossos colaboradores afastados desse terrível
vírus.
Vimos nesses últimos meses várias vidas
encerrar seu ciclo, pessoas jovens que tiveram
a vida interrompida precocemente. A vacina
chegou e as pessoas começaram a buscar pela
imunização.
Mas nem todos estão cientes da importância
de tomar a vacina, então nós, temos o dever de
avisar essas pessoas mais resistentes, que sim,
devemos tomar a vacina, pois mais do que uma
proteção individual, receber as doses da vacina
é quase que um dever cívico.

BRIGADA de
INCÊNDIO
TESTANDO
CONHECIMENTOS
Teste seu conhecimento sobre Prevenção de Incêndio
respondendo a questão abaixo:
Os principais tipos de extintores de incêndio estão
listados a seguir.
1. Extintor H2O
2. Extintor à Base de Espuma
3. Extintor com Gases e Vapores Inertes
4. Extintor Pó Químico
Um erro na escolha do extintor pode tornar inútil o
esforço de combater as chamas. Relacione as opções de
extintores (listados acima) mais indicados para acabar com
incêndios envolvendo os seguintes materiais:

? ??

Madeira
Equipamentos elétricos

E AÍ,
ACERTOU AS
RESPOSTAS?

Papel
Gerador de energia

Boa leitura!

Tecido

Confira o resultado
na contracapa.

Gasolina

Luiza Brambilla
Diretora

Aniversário do
AtacadãoRS!
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Comemoramos 36 anos no
dia 11 de julho! No decorrer
desses anos, a empresa cresceu
alicerçada em muito esforço e
trabalho. Hoje, podemos dizer
que somos a maior empresa
montadora de cestas básicas do Rio Grande do Sul,
e somos reconhecidos pela utilização de produtos
de excelente qualidade, pontualidade na entrega,
bom atendimento e
preços
compatíveis
com o mercado. Para
a comemoração desta
data, servimos um
delicioso almoço aos
colaboradores.

VIDA E SAÚDE

NUTRIDÃO
Como preparar chá para
gripe e resfriado?
Caso a ideia seja preparar um
bom chá para gripe, existem
alguns ingredientes que ganham
destaque, tais como: limão,
alho, gengibre, mel, laranja, equinácea e outras frutas e ervas que
têm propriedades antioxidantes, anti-inﬂamatórias e analgésicas que
ajudam bastante a aliviar os sintomas da doença. Portanto, a dica é
combinar esses ingredientes para preparar um chá bom para gripe que
seja infalível.

Chá de Gengibre com Limão
Para amenizar dores de garganta e melhorar a imunidade, outra
dica interessante é recorrer ao chá de gengibre com
limão. O gengibre, para quem não sabe, tem alto teor
de antioxidantes e propriedades anti-inﬂamatórias.
Por isso, essa mistura é considerada uma das mais
poderosas para curar a gripe.

INGREDIENTES
• 2 xícaras de água
• 1 limão cortado
• 2 colheres
de sopa de
gengibre
ralado

MODO DE PREPARO

Dia dos Pais
A origem do dia dos Pais representa o carinho
de uma filha americana chamada Sonora Louis
Dodd, que quis homenagear seu pai, William
Jackson Smart, que criou sozinho seus filhos
depois que a esposa morreu no parto. No
Brasil a data passou a ser comemorada a partir
de 1953. Inicialmente a ideia foi associar a data
comemorativa de São Joaquim, pai de Maria,
mãe de Jesus, mas acabou sendo deslocada para
o segundo domingo de agosto.
A importância da figura paterna é
inquestionável, muitos estudos apontam que a
sua ausência é prejudicial para o desenvolvimento
da personalidade da criança. Quando falamos em
figura paterna não nos referimos unicamente ao
pai biológico, pois existem muitos homens que
desempenham esse papel, mesmo sem gerar o
filho. Avós, tios, padrinhos, padrastos, pessoas
que na ausência ou não do pai biológico são
exemplos marcantes da presença masculina na
vida de crianças e adultos. Homens cujas atitudes
paternais representam um modelo a ser seguido.

1. Para preparar, coloque a água
para ferver em um recipiente.
2. Quando começar a borbulhar,
acrescente o gengibre e espere
2 minutos.
3. Apague o fogo, adicione limão
espremido e deixe em infusão por
5 minutos. Prontinho!

Manual de BOAS PRÁTICAS

5º

REFLEXÃO

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 e a boca ao tossir e espirrar, com o
antebraço (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;
7. Evitar contato com pessoas doentes;
8. Manter-se sempre hidratado e bem alimentado;
9. Evitar situações de estresse;
10. Exercitar-se bem.

Comemorar a data é uma forma de valorizar
a presença da figura paterna em nossas vidas.
É um reconhecimento pela contribuição efetiva
que seus exemplos representam. Valorizar o pai
também é uma forma de ensinar aos próprios
filhos valores familiares de grande importância.
Sabemos que alguns pais falham na sua missão,
mas mesmo assim, a gratidão deve ser um
sentimento sempre presente em nossos corações,
independente do tipo de relacionamento que
temos com o nosso pai. Afinal, a própria vida já
não é um bem que justifique agradecimento?
Viva o sentimento do amor, ligue para
seu pai e diga para ele que você é grato.
Demonstrações carinhosas são sempre bem
vindas em relacionamentos saudáveis!
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O cuidado é seu e quem
ganha somos todos nós.
Quem não se vacina não coloca apenas a própria
saúde em risco, mas também a de seus familiares
e outras pessoas com quem tem contato, além de
contribuir para aumentar a circulação de doenças.
Tomar vacinas é a melhor maneira de se proteger
de uma variedade de doenças graves e de suas
complicações, que podem até levar à morte.

Vacinação da nossa colega, Evelin Loebens

A Covid-19, possui elevada transmissibilidade entre as pessoas por meio de gotículas
respiratórias ou contato com objetos e superfícies contaminadas. Então, conscientizar sobre a
importância da vacina é um assunto que precisa ser discutido, tendo em vista o cenário atual
vivenciado em que a doença é a maior pandemia da história recente da humanidade: São mais
de 500.000 vidas perdidas para a covid-19 no Brasil.
Não deixe de fazer a segunda dose da vacina, é ela que garante a sua imunização
contra o vírus.

Relatos de quem já está imunizado

G

Geni Terezinha Dembski,
55 anos
Assistente de RH

“Foi um grande dia para mim. Na hora eu
senti um misto de emoção e gratidão a Deus,
por ter chegado a minha vez e saber que estarei
protegendo também as pessoas com quem eu
convivo. Mas também lembrei com tristeza por
aqueles que não tiveram a oportunidade de se
vacinar, que partiram antes.”

G

Gerson Ramos Alves,
46 anos
Auxiliar de Produção

“Recebi a dose única da vacina da Janssen no
dia 8 de julho, e com isso fiquei mais tranquilo por
estar imunizado e não ter o risco de contaminar
alguém.
Sabemos que ainda devemos tomar todos os
cuidados necessários, para que possamos vencer
juntos essa pandemia. Por isso, proteja o próximo
e você mesmo. Mesmo que muitos trabalhem em
atividades essenciais, como nós, saia somente o
necessário e com proteção, para logo voltarmos a
fazer tudo normalmente.”

Foto da Capa
Na edição 24, do mês de
abril/2021, nossa colega Adriana
do Anjos da Rosa deu um relato
contando sobre a perda de uma
amiga querida para a Covid-19.
Agora, ela ilustra a capa do nosso
informativo exibindo com orgulho
a sua carteirinha de vacinação!
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Vacinação da nossa
colega, Clair Escaniel

E você?
Já se vacinou?

NTRALZÃO

Falta de ar, tosse e
chiado no peito...
e agora?
Falando em doenças, outras que se agravam no inverno são a Asma e a Rinite. Pessoas
asmáticas ou que tem rinite precisam ficar ainda mais atentos aos sintomas a fim de
investigar ou descartar uma infecção por coronavírus. Às vezes pode haver confusão.

Quais são os sintomas da asma e da rinite?
A asma pode ter sintomas como tosse, falta de ar e chiado no peito. Muitas vezes, a falta
de ar pode levar os pacientes para o hospital, devido a intensidade que pode assumir durante
uma crise de asma. Já a rinite se apresenta na forma de coriza, irritação nos olhos, espirros,
obstrução nasal e dificuldade para respirar, que pode levar à dor de garganta em razão da
respiração pela boca.
Como diferenciar a asma e a rinite, da covid-19?
A covid-19 se apresenta através de sintomas como: dores no corpo, febre, dor de garganta,
cansaço e perda de olfato, diferentemente dos dois quadros. Mas há sintomas em comum,
que podem atrapalhar a identificação, como falta de ar, coriza e tosse.
Quem tem rinite e asma já conhece os seus sintomas, entretanto, sempre é bom consultar
o médico para tirar a dúvida e saber o que fazer.
Como prevenir as crises?
Primeiro, é preciso que a pessoa tenha o diagnóstico
de asma ou rinite confirmado por um médico. Depois
é preciso seguir o tratamento prescrito. O segundo
passo é fazer as vacinas contra covid-19, quando for
sua vez, a da gripe. Por fim, como as duas condições
têm relação íntima com o ambiente, é imprescindível
manter a higiene.
Ter asma ou rinite pode agravar
um quadro de covid-19?
Doença controlada não é fator de risco para a
covid-19, no entanto, pacientes asmáticos que se
infectam pelo coronavírus podem ter um agravamento
do quadro da asma.

Cuide bem
da sua saúde!
Evite situações que facilitem infecções,
sejam gripes ou resfriados. Invista em
atitudes que melhorem o funcionamento
do sistema imunológico: alimente-se
bem e pratique exercícios físicos!

Parte desse texto foi tirado da do Caderno Vida, do Jornal Zero Hora, de 24 e 25 de abril de 2021.
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PRÊMIO

ASSIDUIDADE
Não faltou GANHOU!

A VOZ

do colaborador
Adriana Dias Camboim
31 anos

VIDA

Parabéns!
JORGE LUIZ DA
SILVA VIÇOZA

CARLOS FERNANDO
F. DA SILVA

abr 2021

mai 2021

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

Que tal ser
o próximo?
LUIZ FERNANDO
DOS S. CUNHA

GUILHERME DA
SILVEIRA SALDANHA

jun 2021

jul 2021

A Adriana é Auxiliar
de Produção Nível III
aqui no AtacadãoRS.
Nasceu na cidade de
Esteio e atualmente
reside em Gravataí
com sua família. É
casada e tem 2 filhos:
Wellinton e Weslei.

TRABALHO
Atuando há 7 anos no AtacadãoRS,
Adriana sente que o aprendizado é
constante, gosta do trabalho em equipe
e de trabalhar junto a profissionais que
procuram fazer do ambiente de trabalho
um local melhor.

“Cada dia é um aprendizado. Gosto de
trabalhar aqui, e assim, com o crescimento
da empresa poderei crescer junto.”.

Campanha do Agasalho
Entre os meses de maio e junho de 2021 o Atacadão
Comércio de Gêneros Alimentícios realizou a tradicional
Campanha do Agasalho. O resultado do engajamento
dos funcionários foi
repassado dia 28/06
aos
representantes
da Secretaria de
Assistência
Social
de Gravataí, que se
responsabiliza
por
distribuir aos cidadãos
necessitados.
Obrigado pelas
contribuições!

Ela vê o crescimento da empresa como
uma oportunidade de mais aprendizado.
No futuro, quer continuar a fazer o seu
melhor para contribuir no ambiente de
trabalho, já que considera um diferencial
estar em um local com pessoas sempre
dispostas a entender a dificuldade do
outro para poder ajudar.

LAZER
Em seus momentos de lazer, gosta
de estar no aconchego da família, seja
assistindo filmes e séries com seu marido
e filhos ou visitando a casa de seus pais
aos domingos. Tem planos para terminar
seus estudos, cursar uma faculdade e tirar
carteira de habilitação. Ah, ela também
curte cozinhar um bom almoço. Ficamos
com água na boca imaginando as delícias!

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!

Abril
Augusto Cardoso Rego (Aprendiz)
Cléber Silveira (Produção)
Leonardo Piedra Cueva Pinheiro (Produção)

Março

Willian Bicca Martins Narciso (Produção)

Eduardo Winther Tubino (Depósito)
Leonardo Inácio da Silva (Produção)

Julho
Jean Brum (Produção)
José Sandro Machado Tavares (Depósito)
Kelvyn Willians Garcia Pacheco (Produção)
Marcos Leiser de Oliveira Issi (Produção)
Paulo Ricardo de Souza (Produção)

PRATAS
DA CASA

Homenagem aos colaboradores que
estão comemorando aniversário de
tempo de AtacadãoRS!
Parabéns pelo
comprometimento!
Gratidão e carinho pelos
seus anos de contribuição!

ALEXSANDRO DE
ARAÚJO DELGADO

CLAIR ESCANDIEL

EDGAR ESCANDIEL

10 anos

10 anos

10 anos

ADILSON ANTÔNIO
KUNDE
15 anos

EVELIN HILLESHEIM
LOEBENS

GUSTAVO MORGÃO
S. DE OLIVEIRA

MARIZANE DOS S.
BORBA LEITES

10 anos

10 anos

10 anos
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ATACADINHO

Hora de Brinc
ar!
ncar!

Os adultos estão colocando a sua vacina
em dia contra o vírus que está por aí!
Ajude o Atacadinho Enfermeiro a
encontrar o caminho certo e levar a vacina
para quem já pode ser vacinado!

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 corretas:
Madeira - 1 ou 2 | Equipamentos elétricos - 3 ou 4 | Papel - 1 ou 2
Gerador de Energia - 3 ou 4 | Tecido - 1 ou 2 | Gasolina - 2
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