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NUTRIÇÃO PARA 
O INVERNO!
Receita deliciosa
para aquecer nos
dias frios!

NOVAS CARAS!
Conheça os novos
colaboradores do
AtacadãoRS!

Confira os melhores 
momentos!

Nossa gincana foi repleta 
de diversão e união!

GINCANA 2019 



Expediente

Trabalho e dedicação. 
Foi com estes valores que o AtacadãoRS chegou 

aos 34 anos de atuação no ramo de alimentos. 

Somos a maior montadora de cestas básicas do 
Rio Grande do Sul. Patamar alcançado através do 
fornecimentos de excelentes produtos, pontualidade 
nas entregas, bom atendimento e preços compatíveis 
com o mercado.

Em julho, mês do nosso aniversário, nos divertimos 
com a 6ª edição da tradicional Gincana. Foram 
três equipes de diferentes setores que entraram 
motivados na disputa! O evento durou praticamente 
o mês inteiro e movimentou nossos dias por aqui 
com momentos de integração e descontração.

Queremos nesta edição mostrar os melhores 
momentos que tivemos nesta Gincana, além de 
deixar o nosso Muito Obrigado a todos que saíram 
de suas “zonas de conforto”, para ajudar em uma 
tarefa muito especial: a arrecadação de brinquedos 
para instituições que trabalham em prol de crianças 
carentes e/ou em situação de vulnerabilidade social. 

Boa leitura!

EXPRESSO ATACADÃO RS é uma publicação 
quadrimestral de circulação interna.

Comitê editorial: Ana Paula da Silva, Evelin Loebens,  
Joyce Moraes, Luiza Brambilla e Agência GBrand
Edição, Diagramação e Artes: Agência GBrand
Tiragem: 400 exemplares
Impressão: LupaGraf 

Atacadão Comércio de Gêneros Alimentícios LTDA.
RS 118, 10.000 – KM 14 - CEP 94100-420 – Gravataí – RS
Telefone: (51) 3462.0002

Independente do ramo de atividade, todas as 
empresas estão sujeitas à emergências, como 
incêndios. Por menor que seja o risco de incêndios, 
as ações preventivas são importantíssimas, pois 
até empresas com atividades das mais pacatas 
possíveis estão sujeitas a sinistros. 

 Para isso existe a Brigada de Incêndio, que é um 
grupo formado por funcionários da empresa, que 
participam de ações de treinamento de combate a 
incêndio, retirada das pessoas das áreas e prestação 
de primeiros socorros.
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MURAL

Luiza Brambilla
Diretora

EDITORIAL

BRIGADA de
INCÊNDIO

A Campanha 
do Agasalho é 
uma tradição 
no AtacadãoRS! 
É realizada 
anualmente 
para arrecadar 
roupas antes da 
chegada do frio 
- os materiais 
são coletados 
nos meses de 
abril e maio.

Neste ano, as 
doações foram 
repassadas para 
o gabinete da 
assistência social de 
Gravataí no dia 21 de junho.

Parabéns e obrigado a todos que 
contribuíram com esta causa e 
ajudaram a aquecer o inverno 
de muitas pessoas!

Campanha do Agasalho



O inverno chega e sempre vem aquelas reclamações: “sempre engordo nessa 
época”, “tenho muito mais fome”, “quero comer tudo o que vem pela frente”. 
Isso é normal, pois para conseguir manter uma temperatura estável, nosso 
corpo acaba gastando mais energia e faz com que tenhamos mais vontade de 
comer alimentos gordurosos.

Indicamos 5 vegetais e frutas de inverno para você continuar mantendo a 
qualidade na alimentação, pois garantem a saciedade, são mais saborosos e 
são mais fáceis de encontrar nos mercados e feiras.

Vitaminas para nutrir seu inverno!

História

A data surgiu nos Estados Unidos em 
1909 quando uma garota, filha de um 
veterano de guerra, quis homenagear 
o pai no dia do seu aniversário. A 
razão da homenagem era nobre: ele 
havia criado sozinho os 6 filhos, em 
função da morte de sua esposa.

No entanto, a data só se tornou 
oficial em 1966, quando o então 
presidente Lyndon Johnson decretou 
que todos celebrassem, no terceiro 
domingo de junho, essa data em 
homenagem aos pais.

No Brasil, essa festa foi adotada no 
dia 14 de agosto de 1953, criada pelo 
publicitário Sylvio Bhering, no dia de 
São Joaquim, patriarca das famílias. 
Desde então todo o segundo domingo 
de Agosto é dedicado aos pais.

Significado

A data é um ótimo momento 
para ser passado junto ao pai para 
relembrar momentos e criar novas 
lembranças. Faça uma surpresa, reúna 
a família para um almoço ou mande 
uma simples mensagem de felicitação.

Se por algum motivo seu pai não 
está presente nessa data, procure 
pensar que a maior ligação entre vocês 
é a do coração. Se conecte com sua fé 
e transmita bons sentimentos através 
de uma oração dedicada ao seu pai.

Para quem está afastado de seu pai, 
aproveite a data para deixar o orgulho 
de lado e se reaproximar através de 
uma simples ligação ou encontro. 
Pense no futuro: uma vida sem 
mágoas e rancor flui melhor. O amor 
é a munição mais poderosa que 
temos e devemos usá-la sempre 
a nosso favor.

Dia dos Pais
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REFLEXÃOVIDA E SAÚDE

NUTRIDÃO

VEGETAIS

Agrião: rico em antioxidante, 
vitamina C, A e E, ajuda no sistema 
imunológico, tem propriedades 
digestivas, expectorante e anti-
inflamatória. Rico também em iodo, 
ferro, potássio e fósforo.

Beterraba: rica em antioxidantes, sais 
minerais, betaína e fibras. Considerada 
um desintoxicante natural, auxilia na 
digestão, faz bem para a pele, cabelo 
e fígado.

Brócolis: rico em vitamina C, fibras 
alimentares e minerais (magnésio, 
ferro, zinco e cálcio). Excelente fonte 
de betacaroteno e proteína. Regula a 
pressão arterial e ajuda a emagrecer.

Cenoura: antioxidante, grande fonte 
de fibras, betacaroteno e vitamina 
A. Ajuda a emagrecer, previne o 
envelhecimento precoce e protege a 
visão.

Mandioca: fonte de fibras e 
antioxidantes, livre de glúten e 
possui carboidrato, proteína, cálcio e 
vitamina C. Alto índice de saciedade e 
sensação de bem-estar.

INGREDIENTES:

3 dentes de alho amassados

1 colher (sopa) de azeite

4 batatas médias cortadas

   em pedaços

1,5 litro de caldo de legumes

2 xícaras de couve cortada fina 

Caldo Verde
Esta sopa é uma boa pedida para se 
recuperar de estados gripais, pois além de ser 
muito saborosa, traz ingredientes poderosos 
quando o assunto é promover saúde.
O principal alimento do caldo é a couve, uma 
verdura rica em betacaroteno e, vitamina C 

e E. Além disso, é uma boa fonte de ácido 
fólico, cálcio, ferro e potássio. 

FRUTAS

Laranja: uma das maiores fontes de 
vitamina C que também possui fibras, 
vitamina A, B e E, minerais (ferro, 
magnésio, cálcio e potássio) e pectina 
que absorve a gordura com altos 
níveis de colesterol. 

Limão: fonte de ferro, cálcio, cobre, 
magnésio, ácido cítrico, vitamina C, A 
e B. 

Maçã: possui vitamina A e C, minerais 
como cálcio, potássio, ferro, fósforo, 
enxofre, sódio e magnésio. 

Pera: com uma grande quantidade de 
vitamina C, A e complexo B, contém 
antioxidantes, minerais e fibras. 

Tangerina: da família das frutas 
cítricas, rica em vitamina C, fibras e 
minerais (cálcio, potássio e fósforo).  
Alto índice de saciedade e sensação 
de bem-estar.



GINCANA 
CAPA CENTRALZÃO
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A Gincana é um evento anual que acontece no AtacadãoRS!
Muito aguardada por todos, é um momento de confraternizar e unir 

os colaboradores, que formam equipes para realizar tarefas.
Confira alguns dos melhores momentos e os campeões desta edição!

PADRÃO FIFA

A Gincana do AtacadãoRS é um motivo de alegria, 

pois sempre damos boas risadas. Para mim representa 

trabalho em equipe, desafios e superação. É muito 

empolgante ver cada equipe dando o seu melhor, não 

só por um prêmio, mas pelo desejo de se envolver na 

gincana. Muito legal também foi as arrecadações de 

brinquedos este ano para doação, e podemos perceber 

como uma simples ação pode ajudar o próximo. É sempre 

ótimo participar da gincana do AtacadãoRS!

QUE VENHA A PRÓXIMA!

Andrio Pereira da Silva

“

“

Desde que entrei para a empresa, fiquei sabendo da famosa Gincana, e já estava ansioso para participar. Aprendi valores importantes durante o evento, tais que podemos utilizar no nosso dia a dia, como o companheirismo e ajudar os colegas nas dificuldades. Estou muito feliz com o resultado, e com muita alegria em saber que muitas crianças vão receber doações com nossas arrecadações. Isso eu considero o maior prêmio!

Vitor Gomes Abrussi

“

“

1ºlugar

Na minha opinião foi uma gincana muito boa e bem disputada. Todas as equipes se empenharam ao máximo tanto nas provas teóricas, quanto nas físicas. Teve muitas tarefas criativas, gostei da arrecadação de brinquedos que serão doados as crianças que necessitam, uma bela atitude do AtacadãoRS. Nossa equipe ficou em segundo lugar por poucos pontos, mesmo assim gostamos muito de participar e também gostamos da nossa premiação. Vamos nos preparar para a próxima edição da gincana!

Eric Melo

“

“

Apesar da nossa equipe não ter ganho, foi muito 

gratificante a participação. Foi possível interagir com 

colegas de trabalho de outros setores que não vemos 

diariamente. Mas o melhor de tudo mesmo foi ver que as 

equipes se empenharam na arrecadação de brinquedos 

para doação, e isso mostrou que apesar de reclamações 

entre as equipes (normal em competições), quem 

realmente ganhou com a gincana foram as crianças que 

receberão essas doações.

Edson Solon Hajar

“

“

LOS HERMANOS2ºlugar
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CENTRALZÃO

PROVAS

É OS GURIS

A gincana do AtacadãoRS mostra o quanto somos 

importantes dentro de uma equipe, e que nada se 

faz sozinho. Buscamos informações sobre a região do 

Brasil que representamos e tivemos que ir atrás de 

conhecimento. Também aprendemos o significado 

da palavra caridade, com a prova de arrecadação de 

brinquedos usados. Entre todos os empregos que eu tive, 

nunca tinha participado de algo assim, gostei de tudo!

Geicon Ribeiro de Araújo

“

“

Foi minha primeira gincana aqui na empresa. Foi praticamente um mês de muita dedicação, diversão e acima de tudo muito empenho entre as equipes. Estávamos empenhados em dar o nosso melhor nas atividades, e principalmente na arrecadação dos brinquedos. Parabéns a todas as equipes que fizeram essa gincana acontecer e um muito obrigado a direção do AtacadãoRS por proporcionar esse momento lindo.

Thiago Silva de Oliveira

“

“

3ºlugar

A tarefa mais importante desta edição da 
Gincana do AtacadãoRS foi, com certeza, a de 
arrecadação de brinquedos. Todas as equipes 
se dedicaram a cumprir esta missão solidária, 
que foi um sucesso!

Mais que uma prova da gincana, a doação 
de brinquedos foi um momento de caridade e 
interação social muito importante para nossos 
colaboradores. Muitas crianças irão divertir-se 
e brincar graças ao esforços de vocês! 

Parabéns e muito obrigado!

Na Gincana também tem espaço para muito 
aprendizado! Os colaboradores realizaram 
apresentações no auditório para falar sobre 
as regras internas da empresa. Foi muito 
interessante assistir e nos atualizar sobre os 
temas: uso correto do uniforme, os riscos 
do uso do celular e fones de ouvido em 
horário de trabalho.

CONSCIENTIZAÇÃO

ATÉ A PRÓXIMA!

TAREFA 
SOCIAL

Ache a
Canjica

Desafio 
da Maçã

Mímica

Encontre o 
Uniforme

Paladar

Desenho

Tato com 
os pés

Bolinha na Colher

1.250brinquedosdoados



ANA PAULA 
SILVA DA SILVA

5 anos

CARINE Q. GARCIA 
GONÇALVES

5 anos

Homenagem pelo 
aniversário de empresa!

Parabéns pelo comprometimento!
O AtacadãoRS agradece pelos seus anos de contribuição. 

PRATAS
DA CASA

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!

RICARDO LOPES 
FRANCO

abr 2019

TIAGO RICARDO 
GOMES

jun 2019

ADRIANE RITZEL 
PEREIRA

mai 2019

WESLEY MEDINA
DE FRAGA

jul 2019

Parabéns!

PRÊMIO
ASSIDUIDADE

Que tal ser 
o próximo?

ATUALIZADÃO

O Wesley começou 
a trabalhar no 
AtacadãoRS como 
Jovem Aprendiz, em 
2017. Hoje é Auxiliar 
de Escritório no setor 
financeiro, sempre 
disposto a exercer 
suas atividades em 
harmonia com os 
colegas.

Fique ligado!
Você pode ser o próximo entrevistado!

Wesley Medina de Fraga
20 anos

Aprendizado constante é uma das 
características que, para Wesley, faz parte  
de seu trabalho no AtacadãoRS.  Ele conta 
que busca agregar valor às suas atividades, 
com postura e ética para demonstrar seu 
potencial no dia a dia. Acredita na boa 
conduta e transparência com os colegas:

“Me dou bem com todos, e acredito que 
isso seja essencial para o clima organizacional 
da empresa.”

Para o lazer, Wesley não dispensa um 
futebol no final de semana! Também curte 
conhecer lugares novos, restaurantes e 
cafés junto a sua namorada. Uma de suas 
principais metas é cursar uma faculdade. 
Outra, é ajudar a namorada com seu próprio 
negócio no ramo de confeitaria, uma paixão 
que iniciou como hobby e está sendo 
transformada em um trabalho sério, que leva 
mais doces e delícias para a vida das pessoas:

“Este ano decidimos lançar a Amu, nossa 
marca de doces gourmet. Aos poucos 
estamos evoluindo e buscando sempre 
conhecimento para, futuramente, lançarmos 
nossa loja.”.

VIDA

TRABALHO

LAZER

A VOZ
do colaborador
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ATUALIZADÃO

Em comemoração ao Dia do Trabalho, o AtacadãoRS 
promoveu um sorteio entre os colaboradores da 
empresa. O vencedor foi Jeferson Ribeiro do setor 
Administrativo, que levou a esposa Ana e o filho 
Antônio para comemorar no restaurante Jardim do 
Lago, em Canoas. 
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Bem-vindos ao AtacadãoRS! Desejamos muito
sucesso aos nossos
novos colaboradores!

Maio
Edson Solon Ayres Hajar - Produção
Jeferson de Oliveira Soares - Produção
Juliano Tarouco Sindermann - PCP
Lisandro da Silva Correa - Expedição
Marcelo Cardias Huve - Produção

Junho
Cristhian Willian Klesner - Produção
Fabiano Pereira Rosa - Expedição
Maico Silva Rosa - Depósito
Rodrigo Nunes Meirelles - Produção
Wagner Ferreira Fernandes - Produção

Abril
Fábio Silveira Dias - Depósito
Joyce da Silva Moraes - Depósito
Matheus Costa da Silva - Aprendiz
Sérgio Roberto Dias da Silva - Produção

Dia do Trabalho

Na festa de fim de ano 
do AtacadãoRS, realizada 
em novembro de 2018, a 
colaboradora Teresinha Lisane 
F. dos Passos foi a ganhadora 
do sorteio de uma viagem 
para Porto de Galinhas/
PE. Como ela tinha direito a 
um acompanhante, levou o 
filho Evandro para curtir as 
maravilhas do Resort onde 
ficaram hospedados. 

Prêmio Prata da Casa 2018

A equipe que cuida da alimentação (café da manhã e 
almoço), está de parabéns pelo capricho e “encanto” que 
oferecem aos colaboradores do AtacadãoRS, principalmente 
nas datas festivas. Confira abaixo algumas das datas 
especiais, onde o refeitório foi cuidadosamente preparado 
para nos receber.

Um encanto de refeitório!



Encontre as roupas
nesta Palavras Cruzadas!
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ATACADINHO

Hora de Brincar!

S L I O A G E Ç E D K Ã O G
R E C Q C A L M E I F P Ç V
U C A M C F A Y J B L U S A
E H L P Y I Ç M B O C D N S
E A Ç R M X A M E Ã Z E V T
Ç S A E C A U V N I A N E I
C S R O D X A A W R A A S A
I A G Á C O L E T E J S T V
G P M E H O Z I N Y R L I J
F K S I E U W A T H D V D L
G S Y J S I A P O J A E O B
L A W K L A T R T E L O C L
G I M A V E N T A L I X Ç U
Z A P M A H N I P G R L M A

Depois pinte as figurinhas que você encontrou!


