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As merendeiras, coordenadoras e supervisoras de todos os 
contratos de merenda escolar do Grupo Angá, juntamente 
com colaboradores das áreas da Qualidade e de Operação participaram 
do Programa de Treinamento Qualidade em Ação – Recicla.  O objetivo foi 
atualizar e aprimorar conhecimentos, fortalecendo a capacitação e incenti-
vando mudanças de comportamentos. Para aumentar a eficiência dos trei-
namentos e proporcionar a melhor assimilação dos conteúdos, o programa 
envolveu oficinas com dinâmicas e jogos sobre Segurança dos Alimentos, 
Segurança do Trabalho, Recursos Humanos, entre outros.  

São Sebastião 

Boituva

Votorantim

Itapira

Bertioga

Equipe mais preparada e 
capacitada

Aproveitando os benefícios 
da ginástica laboral

A qualidade de vida dos colaboradores é uma das prioridades do Grupo 
Angá. Por isso, recentemente, foram afixados cartazes que incentivam a 
prática diária de exercícios, conhecidos como ginástica laboral. Os benefí-
cios são significativos: melhoram a flexibilidade muscular, previnem lesões 
nas articulações e dores na coluna. Além disso, ativam o sistema circula-
tório, evitando o inchaço nas extremidades e a sensação de formigamen-
to que podem ocorrer quando ficamos muito tempo na mesma posição. 
Durante os treinamentos, realizados em julho, as atividades foram realiza-
das em um clima bastante descontraído. Araçoiaba da Serra

Bertioga
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Projeto Integra: 
disseminando aprendizado 
Desde Julho, os colabo-
radores das merendas de 
Bertioga, São Sebastião, 
Cabreúva, Araçoiaba da 
Serra e Votorantim estão 
participando do projeto 
integra. O objetivo é realizar a seleção e 
recepção de novos colaboradores, estabe-
lecendo diretrizes para selecionar talentos, 
oferecer capacitação para o desenvolvimen-
to e manter nosso quadro de colaborado-
res qualificados. Visando oferecer serviços 
de alimentação com excelência, cozinhas 
piloto foram instaladas e merendeiras 
multiplicadoras estão transferindo seus 
conhecimentos aos novos contratados. O 
Grupo Angá acredita que o colaborador que 
tem o apoio, recepcão e a oportunidade de 
receber o calor humano da equipe, sente–se 
acolhido e mais seguro para realizar as suas 
atividades.
"Até o final do ano o projeto será implantado em todas 
as merendas. O intuito é preparar cada vez mais nossa 
equipe”, diz Ivani Alcoléa, coordenadora operacional.

Primeira turma 
de aprendizes
Cumprindo um importante papel social na preparação 
de jovens para o mercado de trabalho, desde setembro, 
8 estudantes estão atuando como aprendizes na Sede e 
Pack Food, em São Bernardo do Campo, e na unidade de 
Caucaia, no Ceará. 

Cozinha piloto da Creche 
José Bernardo, em 

Votorantim

31 de Agosto: Dia 
das Nutricionistas
Parabenizamos todas as nutricionistas do 
Grupo Angá. Essas profissionais dedicam-se 
para trazer sabor e saúde às nossas vidas. 

Bruna R. Ferreira, Giovanna P. Cano, Jamile 
Beatriz da S. Medina e Ana Claudia M. da 
Cruz, aprendizes da Sede e Pack Food em São 
Bernardo do Campo

A empresa abriu as 
portas para mim.  É 

uma oportunidade de ampliar 
meus conhecimentos e adqui-
rir experiências no mercado 
de trabalho. Estou adorando", 
relata Francisco Werbe C. 
do Nascimento, aprendiz na 
unidade de Caucaia.

Francisco Werbe C. do Nascimento, Francisco A. 
Rodrigues, Francisco M. R. de Souza e Alexandra 
do N. Slva, aprendizes de Caucaia no (CE)

É a primeira vez que 
trabalho em grupo. Fui 

muito bem recebida e estou 
aprendendo muitas coisas no-
vas",  relata Jamile Beatriz da S. 
Medina, aprendiz na Sede.

Sou nutricionista há 9 anos, 
4 deles no Grupo Angá. 

Nossa atividade vai muito além 
de nutrir, temos que ter magia. 
Trabalhamos para as crianças com 
dedicação.  É muito gratificante 
vê-las elogiando o sabor da comida ou até mesmo 
uma mãe nos pedindo uma receita porque o filho, 
que não comia antes algum alimento, comentou 
que gostou muito do que a 'tia' tinha feito.  Amo o 
que faço e tenho orgulho da profissão que escolhi", 

conta Aparecida Soledade Santos Zanqueta, de 
Cabreúva, conhecida como Cidinha. 

Diane Gonçalves de Almeida, 
de Araçoiaba da Serra e Sandra 
Regina Pedroso, de Votorantim, 
merendeiras multiplicadoras das 
duas primeiras implantações

As atividades de capacitação do Programa Grupo Angá 
– Construindo o Futuro, iniciadas em junho, continuam. 
Equipes de gestores e colaboradores da área administrativa 
participaram em setembro do workshop ministrado pela  
Mega Inovação. 

Divididos em 
dois módulos, 
os treinamen-
tos focaram 
no desenvolvi-
mento pessoal 
e profissional, 
assim como 
na capacidade 
de trabalhar 
em equipe. 

Qualificando 
a equipe

Construindo o Futuro

Gestores e equipe administrativa ao final dos workshop: 
motivação e muito aprendizado 



Parabéns às equipes de Araçoiaba 
da Serra (1º), Iperó (2º) e Mairin-
que (3º), ganhadoras do Prêmio 
da Qualidade do 1º semestre de 
2016.  

Prêmio 
Qualidade 

É muito gratificante receber 
esse prêmio. Trabalhamos bas-

tante por isso. Qualidade é essencial. 
Temos que prezar por ela e melhorar 
a cada dia", comenta Roberta Sarto-
relli, gestora de Contrato, em nome 
da equipe de Iperó.

Estamos felizes pela conquista 
e este prêmio incentivou ainda 

mais a busca por melhores resulta-
dos," diz Angela Duarte Martimiano, 
gestora de Contrato, em nome da 
equipe de Mairinque.

Gente que Faz 
Iniciativas aprovadas
Dois projetos do Departamento 
de Suprimentos estão trazendo 
resultados muito significativos 
para o Grupo Angá.
O primeiro se iniciou em agos-
to, com o Programa Fizemos a 
Diferença.  O objetivo foi apri-
morar técnicas de argumentação 
e negociação para obter melhores 
resultados.  Com apenas um mês 
de implantação, os primeiros resultados apareceram: reduções signi-
ficativas em alguns produtos. 
Outra ação aconteceu no dia 19 de setembro, quando se comemora 
o Dia do Comprador. Com o tema Construindo o Futuro, todos 
receberam livros de presente e estão participando dos projetos 
Comprador Especialista e lendo o livro Como fazer amigos e Influen-
ciar pessoas, de Dale Carnegie, discutindo em reuniões.  Todas os 
projetos focam a qualificação dos colaboradores e a busca da exce-
lência no atendimento a clientes e parceiros.

Para nós, este prêmio é muito 
significativo. É o reconhecimento 

do nosso trabalho. Estamos fazendo o 
melhor para atender todas as normas 
de qualidade da empresa e oferecer 
aos nossos clientes refeições saudáveis 
e sem nenhum risco de contamina-
ção, afirma Marina Gusman, gestora 
de Contrato, em nome da equipe de 
Araçoiaba da Serra.

O Grupo Angá inaugura 
mais quatro restaurantes
A alimentação dos alunos no campus de Santos da Universidade 
Federal de São Paulo e dos colaboradores das empresas Macron 
Indústria Gráfica, Bristol e Pivaudran Indústria e Comércio e Pau-
listeel estão agora sob a responsabilidade do Grupo Angá. 
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Encontro das equipes de Suprimentos no Centro 
de Distribuição de Sorocaba permitiu alinhar 
procedimentos para melhores resultados

Unifesp - Campus de Santos:  inaugurado 
em 01 de agosto

Macron:  inaugurado em 20 de junho, em São 
Bernardo do Campo

Bristol e Pivaudran:  inaugurado em 03 de 
outubro, em Guarulhos

Paulisteel:  inaugurado em 17 de outubro, em 
São Paulo
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Missão:
Satisfazer nossos clientes e parceiros 
através da Prestação de Serviços correta, 
segura e saudável, seguindo os padrões de 
custo e qualidade que assegurem os requisi-
tos contratuais e da legislação vigente.

Visão:
Ser uma empresa de médio porte, mantendo 
o relacionamento próximo e efetivo com 
todos os clientes, colaboradores, fornece-
dores e acionistas, através de seus valores e 
competências corporativas.

Valores:
• Comprometimento:  “Praticar os 

objetivos da empresa, dos clientes, dos 
colaboradores e parceiros em geral.”

• Ética:  “No relacionamento com 
colaboradores, clientes, parceiros e 
acionistas.”

• Trabalho em Equipe:  “Buscar a união 
e a cooperação entre todos, visando 
resultados.”

• Competência :  “Atender da melhor 
forma as necessidades dos clientes.”

Competências Corporativas:
• Foco no cliente:  “Conhecer as 

necessidades do cliente e buscar sua 
satisfação, com isso fidelizando-o.”

• Processos:  “Entendidos e praticados 
por todos.”

• Senso de Custo:  “Realizar as ativida-
des dentro da qualidade e orçamento 
estabelecido.”

• Comunicação e Motivação da Equipe:  
“Transmitir e expressar suas ideias, 
visando a integração eparticipação de 
todos.”

• Compromisso com Resultados:  “Estar 
preparado para atingir e ultrapassar 
metas.”
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Ingredientes
* 4 beringelas médias
*    2 pimentões
* 150 g de uva passa
* 1 xícara de azeitona picada
* 1 xícara de azeite
* 1/2 xícara de shoyu
* 2 colheres de mostarda
* Tempero pronto a gosto
Preparo
* Descasque as beringelas e 

pique-as em quadrados ou em 
tiras.

* Faça o mesmo com os pimen-
tões.

* Junte todos os ingredientes 
em um refratário. 

* Leve ao micro-ondas por 15 
minutos em potência alta.

* Mexa os ingredientes a cada 3 
minutos.

Salada de 
Beringela 
no micro-ondas

Saúde
Outubro Rosa e 
Novembro Azul
Duas importantes campanhas de saúde chamam a atenção para a pre-
venção do câncer. A primeira delas é a Outubro Rosa, que conscientiza 
e orienta as mulheres sobre a importância do diagnóstico precoce 
do câncer de mama, para aumentar as chances de tratamento e cura. 
A principal recomendação é fazer o autoexame, para identificar alte-
rações nas mamas. Ele deve ser feito uma vez por mês, após o final da 
menstruação, visualmente e por meio de apalpação. Além disso, outra 
importante medida é fazer uma mamografia a cada dois anos, no caso 
de mulheres entre 50 a 69 anos de idade.
Já a Novembro Azul tem por objetivo alertar os homens sobre a 
importância dos exames regulares de próstata, para evitar um dos 
tipos mais comuns de câncer entre eles. Para que a doença não seja 
descoberta em estado avançado, homens a partir dos 50 anos de idade 
devem realizar exames preventivos anualmente. Quando houver casos 
de câncer de próstata na família, os exames devem ser iniciados antes, 
aos 45 anos.

Fonte: Inca (Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva)

Prevenção é 
a melhor opção!

Integração: 
bom para todos
Desde setembro, todos os 
colaboradores contratados pelo 
Grupo Angá participam do Pro-
grama de Integração.
O objetivo principal desse pro-
grama é recebê-los bem, para 
que se sintam acolhidos e em 
casa, integrados à empresa e à 
equipe com o qual irão trabalhar.
As boas-vindas aos novos cola-
boradores os deixam confortá-
veis e motivados, fazendo com 
que sintam o calor e o aconche-
go da equipe, desempenhando 
seu papel da melhor maneira.

“É fundamental que o 
profissional conheça a 
empresa e seus colegas, 
que se sinta fazendo 
parte dela. Ele precisa 
perceber que não chegou 
apenas para preencher 

uma vaga, mas para agregar valor e fa-
zer o diferencial em sua nova função”, 
destaca Priscila F G. Martins, analista 
de Desenvolvimento Humano Sênior.


