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A PÁSCOA ESTÁ
CHEGANDO!
Confi ra essa 
delícia que é a 
cara da Páscoa!

BOAS PRÁTICAS
Todo mundo ganha
ao aplicar o nosso 
Manual de Boas 
Práticas. Veja!

CORONAVÍRUS E PREVENÇÃO
Proteger-se é o melhor remédio para combater essa pandemia 
global. Veja as recomendações que preparamos e compartilhe 
as dicas com familiares e amigos!

Confi ra a importância
deste treinamento

Orgulho dos nossos 
colaboradores!

BRIGADA DE 
INCÊNDIO



Expediente
Preparados para 
a edição deste 

ano da Gincana?

Organize 
sua equipe!

ATACADÃORS
35 ANOS

Nesta edição do Expresso Atacadão você vai 
perceber que o ano de 2020 está nos trazendo 
inúmeros desafios, mas temos fé que muitas 
coisas boas estão por vir e a Páscoa é uma delas. 
A celebração da morte e ressurreição de Cristo 
serve como um momento especial para que os 
cristãos reflitam sobre o significado da vida e do 
sacrifício daquele que fundou uma das maiores 
religiões do mundo.

Por aqui, comemoramos em março o Dia da 
Mulher dando voz as nossas colaboradores num 
rico debate, planejado e executado por elas, 
para elas! Vemos nossas colaboradoras como 
mulheres que lutam diariamente para manter 
de pé as suas famílias, pilar da nossa sociedade, 
e que ainda conseguem tempo para se dedicar 
ao seu trabalho, a si mesmas e a construir um 
mundo mais igualitário e justo.

É um momento também de nos reinventarmos, 
pois os impactos gerados pela pandemia de 
Coronavíros (COVID - 19), vai exigir de nós 
serenidade, resiliência e muito pé no chão.

Também apresentaremos aos nossos leitores 
a nossa Equipe de Brigadistas, que são pessoas 
treinadas e capacitadas para atuar na prevenção, 
abandono e combate a um princípio de incêndio 
e prestar os primeiros socorros.
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MURAL

Luiza Brambilla
Diretora

EDITORIAL

No mês de Fevereiro foi feita a revisão de todo 
sistema de incêndio da empresa.

 PARABÉNS 
 A TODA 
 EQUIPE!

BRIGADA de
INCÊNDIO



• 1 xíc. de leite condensado desnatado

• ½ xíc. de leite desnatado

• ½ xíc. de leite desnatado em pó

• C.S. de margarina light sem sal

• 4 C.S. de cacau em pó

• 60 g de chocolate meio amargo picado

• 4 C.S. de chocolate granulado

INGREDIENTES 

MODO DE PREPARO

1. Em uma panela junte o leite condensado, o leite 
desnatado, o leite em pó, a margarina e o cacau. 

2. Misture bem e leve ao fogo baixo. Cozinhe, enquanto 
mexe, por 5 minutos. Acrescente o chocolate picado. 
Continue a mexer por mais 5 minutos até que o chocolate 
derreta e a mistura comece a desprender do fundo da 
panela. 

3. Retire do fogo. Transfira para um prato raso. Aguarde 
esfriar um pouco. Com uma colher de chá e com as 
mãos untadas, modele 24 brigadeiros. Role no chocolate 
granulado. Arrume numa bandeja de festa. 

4. Cubra e deixe na temperatura ambiente por 1-2 horas 
antes de servir ou na geladeira por 30 minutos.

O bullying é uma 
prática inaceitável! 
Pode ser em forma 
de apelidos, piadas, 
brincadeiras de mau 
gosto com alguma 
fragilidade da pessoa, 
tipo físico, forma de 
falar, etc. Respeite o 
próximo!

Brigadeiro de Páscoa Light

Estamos no período de preparação para a Páscoa, uma 
das datas mais importantes do calendário cristão que 
celebra a ressurreição de Jesus. O coelho e o ovo são 
dois símbolos da Páscoa, pois representam nascimento e 
fertilidade, ou seja, o começo da vida.  Assim como estes 
dois símbolos estão para a Páscoa, a água está para os 
seres vivos. Dia 22 de março comemorou-se o Dia Mundial 
da Água - a fonte da vida. Não importa quem somos, o 
que fazemos, onde vivemos, nós dependemos dela para 
viver. No entanto, por maior que seja a importância da 
água, as pessoas continuam poluindo os rios e destruindo 
as nascentes, esquecendo o quanto ela é essencial para 
todos.

Além de tudo isso, a água compõe boa parte do corpo 
humano. Então falar de água é falar de sobrevivência. Se 
ela é tão importante assim, por que não cuidamos dela?

1. Tome banhos mais curtos. Um banho longo pode 
gastar mais de 250 litros de água, e um banho de 5 
minutos pode economizar até 200 litros.

 2. Evite a válvula de descarga de parede e utilize vaso 
sanitário com caixa acoplada para evitar o uso maior de 
água. A descarga de parede utiliza cerca de 15 litros de 
água enquanto a caixa consome 6 litros a cada uso.

 3. Uma torneira aberta normalmente utiliza entre 10 
e 20 litros a cada minuto. Se ela estiver pingando, pode 
gastar até 50 litros por dia, ou seja, aproximadamente 
1500 litros por mês. Portanto fique atento a torneiras.

 4. Ao escovar os dentes, procure manter a torneira 
fechada. E, se possível, utilize um copo para fazer o 
bochecho. É possível economizar até 5 litros de água em 
apenas uma escovação.

5. Vazamentos pequenos em canos podem desperdiçar 
mais de 5000 litros de água a longo prazo.

 6. Utilize balde com a água que sobra da máquina 
de lavar roupa para lavar o carro. Se você lavar o seu 
automóvel com uma mangueira, pode gastar até 500 
litros de água em uma lavagem.

 7. A água que sai da lavadora de roupas pode ser 
utilizada para outras tarefas: Lavar a casa, quintal e 
calçadas da casa.

 8. A água que escorre fria pelo ralo do banheiro 
enquanto aguardamos o chuveiro esquentar, pode ser 
recolhida com um balde.

 Pensar em sustentabilidade é pensar no outro, é se 
preocupar com você, com a sua família e com a família 
do outro. 

Fonte de Vida 
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REFLEXÃOVIDA E SAÚDE

NUTRIDÃO

BULLYING

BRINCADEIRA!
NÃO É



CAPA CENTRALZÃO
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   A Brigada de Incêndio é formada por um 
grupo de pessoas treinadas e capacitadas que 
atuam dentro da empresa para prestar o auxílio 
necessário aos colegas em casos de emergência, 
como situações de incêndio.
 E esse treinamento é obtido de maneira 
prática e teórica, por meio de uma formação 
específica que envolve noções básicas de 
combate a incêndios, salvamento e primeiros 
socorros.
 Uma vez treinados e capacitados para 
atuar enquanto brigadistas, lhes cabe também a 
responsabilidade de identificar riscos no local de 
trabalho.

A importância de 
ter uma brigada 
de incêndio

Brigada de 
Incêndio

A brigada de incêndio serve para preservar a vida e 
os bens de uma instituição. É ela que age diante 
de situações como as de princípio de incêndio e na 
prestação de socorro quando ocorrem desmaios 
ou outras situações que envolvam a necessidade de 
atendimento em primeiros socorros.

Em casos assim, o brigadista realiza os primeiros 
procedimentos até que o socorro especializado 
chegue.

Além disso, seu treinamento técnico permite que ele 
tenha os recursos necessários para lidar com situações 
emergenciais, além do controle emocional para agir 
em situações críticas, em que o fogo pode causar 
ferimentos graves, danos maiores ao patrimônio da 
empresa ou até mortes.

Adilson Antonio Kunde

Bruno Oliveira de Andrade

David Candido

Edgar Escandiel

Gilson Danemberg Nunes

Gustavo Morgão Soares de Oliveira

Lesandro da Silva Andrade

Marlon Nunes Alves

Misael Matias Pereira

Rodrigo Nunes Meirelles

Composição da Brigada de Incêndio do AtacadãoRS

Equipe de 
Abandono

Equipe de 
Combate

Equipe de 
Socorristas

Andrio Pereira da Silva

Fabiano da Costa

Luciano Ramiro

Marcelo Cardias Huve

Tiago Ricardo Gomes

Vanderlei Sutel R. Benfica

Vitor Gomes Abrussi

Wagner Ferreira Fernandes

Welleton Rocha de Bastos

Andressa Pacheco Firmiano

Carine Queiroz Garcia Gonçalves 

Joyce da Silva Moraes

Maiquel Mello

Marizane dos Santos Borba Leites

Michelle Lopes de Macedo

Ricardo Lopes Franco

Rodrigo da Silva Cereja

Sheila Alice dos Santos

Tainã Roses Heinen



A Organização Mundial da Saúde declarou que o surto de 
coronavírus é uma “pandemia global”. Como podemos prevenir: 

Lavar as mãos com frequência 
com água e sabão por, no mínimo 
20 segundos, respeitando os 5 
momentos de higienização. Caso 
não houver água e sabonete ao 
seu alcance, usar um desinfetante 
para as mãos a base de álcool. O 
álcool gel funciona também. E 
como nem sempre você tem uma 
pia por perto, é benéfi co ter um 
álcool gel na mesa de trabalho.

Cobrir boca e nariz ao 
tossir ou espirrar com 
o cotovelo fl exionado. 
Havendo a possibilidade 
de ser utilizado um 
lenço de papel para 
o descarte correto 
posteriormente, melhor.

Evite tocar os 
olhos, o nariz 
e a boca.

Evite ao 
máximo as 
reuniões 
numerosas.

Limpar e desinfetar 
seguidamente 
objetos e 
superfícies tocados 
com frequência.

Mantenha-se, 
o quanto 
possível, em 
casa se estiver 
doente.

Evitem bebidas que 
são compartilhadas 
de boca em boca, 
como o tereré e o 
chimarrão.

Mantenha pelo menos um metro 
de distância das demais pessoas, 
especialmente das que tossem, tem 
febre ou alguma outra doença.

CORONAVÍRUS
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CENTRALZÃO

“

“

O cuidado com a vida dos colaboradores de uma 
empresa é um princípio básico da criação de uma 
brigada de Incêndio, que além de combater também 
recebe outros treinamentos como evacuação de 
ambientes e atendimentos de primeiros de socorros.

Sou líder da equipe de combatentes desde a 
implantação da brigada de incêndio quando mudamos 
para este local, como líder vejo a importância dos 
treinamentos para a segurança dos colaboradores 
e a nossa segurança. Quanto mais repetimos os 
treinamentos, mais preparados estaremos quando 
for necessário.

Tivemos um sinistro na área externa da empresa. 
Ao perceber a fumaça fomos analisar, o fogo era na 
vegetação. Percebemos que o risco era para a parte 
predial da empresa, para os carros dos funcionário 
(este sinistro era próximo ao estacionamento), e 
havia risco de acidente na rodovia, pois o incêndio 
estava aumentando de proporção e a fumaça estava 
tomando conta da rodovia. Rapidamente tomamos a 
decisão de combater o sinistro, acionando a brigada 
de incêndio, em torno de 5 minutos a situação foi 
controlada e o fogo extinto.

Fabiano da Costa, líder 
da Equipe de Combate.

Fique
protegido!

Cuidar de si
é cuidar do 
próximo.

DEPOIMENTOS

Por melhor que seja uma empresa, 
sempre está sujeita a riscos e acidentes, 
por esse motivo a equipe da brigada 
trabalha para manter esses riscos cada 
vez menores. A equipe de abandono 
precisa de um plano para, se necessário, 
realizar o abandono da empresa o mais 
rápido possível. Nosso papel como 
equipe também é verifi car e cuidar 
dos acessos aos hidrantes, saídas de 
emergência e pontos de encontro.

“

“

Misael M. 
Pereira, líder
da Equipe de 
Abandono.

“

“

Com treinamento de Brigadistas aprendi que a prevenção 
é a melhor opção. Por isso, temos um procedimento de 
atendimento ao colaborador quando o mesmo não se sente 
bem. Procuramos saber os sintomas e encaminhamos para o 
pronto atendimento, acompanhado por um Brigadista, que está 
lá para auxiliar até que algum familiar chegue. Na minha vida 
pessoal também levo os ensinamentos, como por exemplo, fi z 
a manobra de desengasgo de leite num bebê da minha família. 
Precisamos desses conhecimentos, isso pode salvar vidas!

Rodrigo da S. Cereja, líder
da Equipe de Socorristas.

é cuidar do 



VANDERLI OSNI 
GONÇALVES

VALDENI DORNELES 
LACERDA

25 anos

ARI ZIMMERMANN

Homenagem de aniversário 
pelo tempo de AtacadãoRS!

Parabéns pelo comprometimento!
Gratidão e carinho 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!

GUSTAVO MORGÃO 
SOARES DE OLIVEIRA

dez 2019

ANTÔNIO VALDIR 
D. LACERDA

fev 2020

MARLON JACQUES 
BARAGANO ALVES

jan 2020

CRISTHIAN W. 
KLESNER

mar 2020

Parabéns!

PRÊMIO
ASSIDUIDADE

Que tal ser 
o próximo?

ATUALIZADÃO

A Daniela é Auxliar 
de Escritório e 
quando chegou no 
AtacadãoRS, em 
2017, se sentiu muito 
bem recebida. Ela é 
também babá fora do 
período e tem muito 
carinho pelas crianças 
que ajuda a cuidar!

Fique ligado!
Você pode ser o próximo entrevistado!

Daniela Fabiane Souza e Silva
40 anos

Para Daniela, o Atacadão apareceu em 
um momento muito importante da sua 
vida. Ela relata que se encantou desde o 
primeiro momento e que sua jornada aqui 
a modificou profissionalmente. Hoje, se 
sente orgulhosa em fazer parte do quadro 
funcional e procura cada vez mais seu 
crescimento profissional e acadêmico.

“Foi através do AtacadãoRS que fui 
motivada, e essa motivação me fez perceber 
que tinha capacidade e potencial para 
mais, de modo que fui atrás me informei, 
pesquisei e hoje faço faculdade na minha 
área de trabalho.”

Gosta de ler e ir ao cinema. Mantém uma 
amizade de mais de mais de 30 anos com 
suas amigas de infância, que se encontram 
todo mês. É fã de uma boa roda de samba, 
churrasco e cervejinha gelada.

Para o futuro, deseja estar formada, se 
sentir profissionalmente completa e construir 
uma bela família, tendo amigos e familiares 
por perto.

“Continuar a ser uma pessoa do bem, 
alegre e feliz que acredita na bondade e no 
bem querer das pessoas.”

VIDA

A VOZ
do colaborador

LAZER
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TRABALHO

30 anos 5 anos



ATUALIZADÃO
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Bem-vindos ao AtacadãoRS!

Muito sucesso e 
boas energias para os 
novos colaboradores!

Março
Ágatha Cardoso Cândia

Fabriano Luiz Torres

Manassés Mattos Scouto

Janeiro
Jorge Oliveira Borges

José Wellington Ramos Ferreira

Kevin Benfica França

Matheus Lima de Farias

Rafael Almansa Haussen

Wesley Júnior de Oliveira da Silva
Fevereiro
Allan Machado da Silva

Dia 06 de março, no Auditório da 
empresa, a equipe do RH promoveu 
um debate sobre Violência contra a 
Mulher.

Escolheu-se esse tema pois 
infelizmente os casos de Feminicídio 
aumentam a cada ano no nosso país 
e temos que ter um canal para nos 
auxiliarmos. As mulheres precisam 
perceber que não estão sozinhas, 
que uma pode ajudar a outra, se for 
necessário.

A cada edição, a 
partir desta, teremos 
um item a ser falado 
do nosso Manual de 

Boas Práticas.

O uso do celular não é permitido na produção, pois 
compromete a produtividade do profissional, podendo 
acarretar, inclusive, acidentes de trabalho pela falta de 
concentração.

Dia da Mulher!

Manual 
de BOAS 
PRÁTICAS!

Boas práticas são processos, 
procedimentos e atividades, 
utilizados, comprovados 
e reconhecidos por 
diversas organizações, em 
determinada área do saber, 
como sendo os mais eficazes 
para alcançar um objetivo.

Uso do Celular 
dentro da empresa, 
em horário de 
expediente.

1º



De olhos ................. ,

De ............. branquinhos, 

De pulo bem leve, 

Eu sou o .................... !

Sou muito assustado, 

Porém sou guloso, 

Por uma .................. , 

Já fi co manhoso. 

Eu pulo pra frente, 

Eu ............ pra trás, 

Dou mil cambalhotas, 

Sou forte demais. 

Comi uma ................ , 

Com casca e tudo, 

Tão grande ela era, 

Fiquei ....................... !

Complete a música!

Pinte o coelho!
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ATACADINHO

Hora de Brincar!


