
Desde abril, a Angá está fornecendo merenda escolar nas 196 escolas do município de 
Caucaia, no Ceará.  Esse novo contrato, possibilitou o investimento em um terceiro Cen-
tro de Distribuição na cidade, localizada na região metropolitana de Fortaleza. Com isso, 
a empresa reafirmou seu compromisso em adquirir gêneros alimentícios de produtores 
familiares da região, oferecendo qualidade no fornecimento de produtos e agilidade na 
distribuição de alimentos. 

Angá inaugura seu 3º
Centro de Distribuição,
em Caucaia (CE) 

Equipe  administrativa:  Vera Bernardes, Juliana, Ingrid, Geane, Aglailson, Rodrigo e Giulio

Equipe de operações nas escolas:  Vera Bernardes, Socorro, Bunna, Karina, Mariana, Viena, 
Débora, Marilia, Renata, Nagylla, Karine e Aloma – Nutricionistas  
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Com amplo 
espaço 

interno e um 
escritório 

bem equipado, 
o CD está 
preparado 

para atender 
às escolas da 

região

 “Com a chegada da Angá a Caucaia, melhorou 
a qualidade da merenda escolar.  Temos agora 
mais variedade de alimentos e frutas.  A visita 
da nutricionista é importante. Ela ajuda na 
elaboração do cardápio semanal, controla o 
estoque para que não falte nada para os alunos.  
Além disso, tem o cuidado de verificar a orga-
nização e a limpeza da cozinha.  A Angá está de 
parabéns!”, diz Viviane Holanda, merendeira da 
Creche Hilda Rodrigues.
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Nesta edição, você conhecerá a equipe de apoio do 
Administrativo que fica na sede da Angá, em Santo 
André (SP).   

Conheça a sede
Contribuindo para integrar e motivar a equipe, ao 
mesmo tempo em que celebrava as conquistas de 
2014, um café da manhã especial foi servido para as 
colaboradoras da Merenda Cabreúva.
A iniciativa de Maria Aparecida Zancheta, gestora 
do contrato, foi aprovada pelas participantes. Com 
muita descontração, todas curtiram cada momento.

Gente que faz

Colocando em prática 
conhecimentos técnicos
As merendeiras de Itapira participaram em janei-
ro do treinamento prático de Técnicas Dietéticas. 
Ministrado pela coordenadora operacional Tatiana 
Capriolli e pela nutricionista da Qualidade Bruna 
de Oliveira, a capacitação diferenciada agradou e os 
resultados foram muito positivos. Em julho, o treina-
mento está sendo ministrado em todos os contratos 
da Angá. 

Hábitos alimentares: 
qualidade de vida

A equipe da Meren-
da Cabreúva desen-
volveu um trabalho 
de Educação Nutri-
cional em todas as 
escolas do muni-
cípio. O objetivo 
foi incentivar 
nas crianças o 
hábito de ingerir 
alimentos como 
frutas, legumes e 
verduras. 

Crescimento gera 
oportunidade de carreira

Com o fechamento do novo 
contrato em Caucaia em 2015, 
a Angá abriu uma nova vaga 
para coordenador operacio-
nal, para a qual foi promovida 
Tatiana Capriolli, na empresa 
desde janeiro de 2014. Ela está 
agora visitando as unidades 
e coordenando as diversas 
atividades, em busca de melhorias em cada processo 
dentro da empresa. 

Treinamento prático para merendeiras de Itapira

Equipe de apoio do Administrativo (da esquerda para a direita): John, Bruna, Jéssyca, 
Junior, Juscelina, Kawana, Vicente, Silvia, Renato, Silvana, Beto, Eliane, Yasmin e Lilian



Desde uma simples merenda a cardápios balanceados criados 
pelas nutricionistas, a qualidade da merenda escolar é uma 
constante preocupação da Angá e das merendeiras que, com 
dedicação e carinho, preparam cada refeição. 
No primeiro semestre de 2015, muitas delas sobressaíram e 
receberam o Prêmio Qualidade Merendeiras.

Merendeiras recebem prêmio
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Reginaldo Santiago, do RH, 
entrega medalha para Tatiane 

Merendeiras de Iperó:  Fátima Conceição, 
Osmarina, Maria Madalena e Maria Deusa

Merendeiras de 
Itapira:  Eliane, 
Marcela Vanessa
e Gislaine

Merendeiras de Tietê:  
Adriana, Eliene, Mariana, Vania, Danívia e Amanda

Merendeiras de São José:  
Colcina, Sandra, Mari e Mari

Merendeira de 
Mogi-Mirim, 
Maria Bueno 
junto com 
Diomar, 
colaboradora
da Prefeitura  

Merendeiras de Mairinque: Marcia, Clarice e Laodicéia

Equipes são reconhecidas
A avaliação do 2o semestre de 2014 deu às equipes 
das Merendas de Iperó, Mairinque e Cabreú va os 
prêmios Resultado da Qualidade e Resultado Ope-
racional. Esse reconhecimento é fruto do com-
prometimento dos colaboradores, que planejaram 
e executaram melhorias em relação à compra de 
alimentos e ao seu fornecimento aos contratos da 
empresa, respeitando os procedimentos de quali-

dade da Angá. Parabéns 
à equipe de Iperó, que 
superou as metas de 
Qualidade, mensalmente. 
Result.ado da Operacional: 
1o lugar – Merenda de Iperó, representada pela coordenadora Roberta Sartorelli; 
2o lugar – São José, coordenadora Ana Gabriela, representada na foto pela gerente 
Helena; 
3o lugar – Mogi-Mirim, representada pela coordenadora Cristiane Pedreira

Result.ado da Qualidade 
1o lugar – Merenda de Iperó, 
representada pela coordenadora Roberta 
Sartorelli;  
2o lugar – Merenda de Mairinque, 
representada pela coordenadoraTatiana 
Capriolli ; 
3o lugar – Merenda de Cabreúva, 
representada pela coordenadora Cidinha 
Zanqueta

No mesmo período 
Tatiana Capriolli, venceu 
a gincana e ganhou a tra-
dicional medalha acom-
panhada de uma viagem a 
Recife, com direito a um 
acompanhante. 

 Funcionária Estrela



Diabetes: 
nutrição e prevenção

* Perca peso;
* Pratique atividades físicas regularmente;
* Inclua os cereais integrais no cardápio;
* Evite o consumo de bebidas açucaradas;
* Consuma alimentos encontradas nos óleos vegetais, oleaginosas e 

sementes;
* Diminua o consumo de carnes vermelhas e processadas como 

bacon, salsicha, frios etc.;
* Reduza o estresse;
* Evite o tabagismo;

Saúde

Bolo cremoso 
de milho  
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Estão aumentando os casos de diabetes     
tipo 2 em muitos países. Essa é uma tendência que afeta todas as faixas 
etárias, especialmente as mais jovens. Quem tem casos na família deve 
ficar mais atento, pois a doença é hereditária. Mas o ganho de peso, a 
obesidade abdominal e o sedentarismo também são grandes vilões.
Sendo assim,  a prevenção é fundamental. Veja algumas orientações que 
podem retardar o aparecimento não só da diabetes tipo 2 como de 
outras doenças. 

Fonte: Flavia Franco, enfermeira especialista em Enfermagem em Cardiologia pela Unifesp e mestre em Ciências pelo 
Proesa/EEUSP

Fonte: www.tudogostoso.com.br
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Contribuindo 
para causas sociais

Preocupada com sua responsabilidade social, há um ano a Angá ini-
ciou um novo trabalho nessa área, apoiando entidades assistenciais. A 
primeira beneficiada foi a Associação São Luiz, em São Bernardo do 
Campo, em dezembro do ano passado. “Começamos com uma enti-
dade e em 2015 estendemos nossa colaboração, contribuindo mensal-
mente para a promoção do bem-estar social de mais seis instituições 
de comunidades onde a empresa atua”, conta Reginaldo Santiago, de 
Recursos Humanos. 
Os colaboradores da Matriz abraçaram a ideia da empresa, doando 
kits com presentes para 35 crianças e adolescentes no Natal, em 2014. 
“Ganhamos diversos alimentos, mas temos outros tipos de despesas. A 
contribuição financeira da Angá nos ajuda a pagá-las. É muito positiva e 
importante para a instituição”, afirma Tereza Maria Bertoni, coordena-
dora da Associação São Luiz. 

Responsabilidade Social

Ingredientes
* 1 lata de milho com água
* 1 lata de leite condensado
* 200 ml de leite de coco
* 3 colheres de sopa de 

margarina
* 3 colheres de sopa de 

queijo ralado
* 4 ovos
* 9 colheres de sopa de 

milharina
* 2 colheres de sopa de 

fermento químico
* Canela a gosto (opcional)

Preparo
* Pré-aqueça o forno em 

temperatura média.
* Bata no liquidificador os 

ovos, leite condensado, 
leite de coco e margarina 
até formar um creme.

* Acrescente o queijo, o mi-
lho, a canela e a milharina e 
bata novamente. 

* Por último acrescente o 
fermento químico.

* Despeje em forma untada.
* Asse em forno médio por 

40 minutos aproximada-
mente.
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