
 

Informa

Gestores nas  apresentações dos resultados e na palestra sobre engajamento, motivação e 
trabalho em equipe 
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Moderno, atraente e de fácil navegação, o novo site do Gru-
po Angá (www.grupoanga.com.br) está no ar desde dezem-
bro de 2016. Para facilitar o acesso em celulares, foi desen-
volvida também uma versão mobile, mais leve e compacta. 
Vale a pena conferir as inovações. Entre elas, a maior visi-
bilidade dos serviços prestados pelas empresas que com-
põem o grupo, organizados a partir de ícones individuais.  

Além disso, o usuário pode conhecer um pouco mais da história do Grupo, sua missão, visão e valores. Uma 
importante novidade é a Intranet, que aproxima mais o colaborador da empresa e permite o acesso para as-
suntos de recursos humanos com login e senha. Conteúdos de saúde, meio ambiente e notícias diversas estão 
disponíveis para clientes e por quem desejar saber mais sobre o que o Grupo está fazendo.

Encontro celebra 
bons resultados

Novo site tem conteúdo 
muito mais amplo

Os gestores do Grupo Angá estiveram reunidos 
no evento de final do ano para conhecer os re-
sultados alcançados em 2016, trocar experiên-
cias e analisar novos desafios. 
Na ocasião, assistiram à palestra ministrada por 
Ricardo Galhardo sobre motivação e valoriza-
ção do trabalho.
“Foi um ano cheio de surpresas e desafios. 
Graças ao comprometimento de toda a equipe 
conseguimos atingir as metas pré-estabelecidas 
e atravessar mais um ano com bons resultados. 
Para 2017 precisamos fortalecer essa união e 
o nosso costumeiro comprometimento com os 
resultados”, comenta o presidente George Godoy 
de Miranda.



Gente que Faz 
Paula: amor pelo próximo
Há um ano e meio, Paula 
Bittencourt, de Suprimen-
tos faz parte de um grupo 
de pessoas que dedicam 
parte de suas vidas ao 
voluntariado. Vestidos de 
palhaço, duas vezes por 
mês, visitam asilos, abrigos 
e hospitais, para levar ale-
gria, carinho e esperança às pessoas. “Não recebemos nada por isso, 
mas nos traz muita satisfação. Só queremos mostrar que existe luz. 
Basta acreditar. Não dá para descrever a sensação de estar envolvida 

com esse trabalho. Eu sempre aprendo mais”, afi rma Paula.
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Meio ambiente: 
como você pode 
colaborar? 

Economize água

Economize energia

Faça compras sustentáveis 

Não desperdice alimentos 

Recicle o lixo

Imprima menos

Evite copos descartáveis 

Use menos o carro

Pequenos gestos 
e atitudes podem 
ajudar a melhorar nosso planeta.  
Veja algumas dicas de consumo 
consciente.

• Coma muitas frutas e vegetais 
frescos como abóbora, chicória, 
raízes e todos os tipos de 
repolho. Escolha frutas 
colhidas no fi nal do outono, 
como as maçãs, peras, ro-
mãs e uvas. Aproveite também 
as ricas em vitamina C: laranja, kiwi 
e abacaxi.

• Ingira alimentos que contenham 
vitamina D, que ajudam a 
evitar a depressão: peixes 
(por exemplo: salmão, atum 
e bacalhau), ovos, abacate e 
cogumelos.

• A baixa iluminação solar aumenta a 
quantidade do hormônio do sono, 
deixando as pessoas cansa-
das, lentas e desmotivadas. 
Para se energizar, coma 
nozes, amendoins, castanhas do pará,  
avelãs e sementes de girassol.

Dicas de nutrição
O inverno está chegando.  As baixas tem-
peraturas contribuem para a maior inci-
dência de gripes. Veja algumas dicas que 
podem ajudar a evitar problemas de saúde:

Fonte:  Aparecida Soledade Santos 
Zanqueta, nutricionista coordenadora, 
de Cabreúva, conhecida como Cidinha.
 

Paula levando alegria a uma idosa

Unifesp de Guarulhos, Eldorado e Centro receberam o Prêmio 
Qualidade – Segmento Cozinha. 

1º lugar:  Unifesp Guarulhos 2º lugar:  Unifesp Eldorado 3º lugar:  Unifesp Centro

Araçoiaba da Serra, Várzea Paulista e Iperó, receberam o Prêmio 
Qualidade – Segmento Merenda.

1º lugar:  Araçoiaba da Serra 2º lugar:  Várzea Paulista 3º lugar:  Iperó

Prêmio Qualidade para os 
segmentos Cozinha e Merenda   
2º semestre de 2016

Parabéns as equipes vencedoras pela motivação e pelo comprometimento!



Ampliando a carteira 
de clientes com sucesso
União e espírito de solidariedade. Estas palavras estão por 
trás do sucesso na implantação dos novos contratos assumi-
dos em fevereiro pelo Grupo Angá: a alimentação escolar nas 
129 escolas municipais de Sorocaba e 41 na cidade de São 
Roque.  
Para oferecer refeições com qualidade e prestar um servi-
ço com excelência, mais de 400 novos colaboradores foram 
contratados. São merendeiras e profi ssionais das áreas de nu-
trição e administrativa, que participaram de treinamento de 
integração em janeiro e fevereiro, tendo uma boa acolhida e 
recebendo informações gerais sobre o Grupo.
“Muita gente merece reconhecimento pelo sucesso nas im-
plantações desses dois novos contratos: as equipes opera-
cionais de outros contratos, gestores, supervisores, além 
dos profi ssionais de Qualidade, do Centro de Distribuição 
e Sede”, afi rmam as coordenadoras operacionais Tatiana Ca-
priolli e Juliana Guzzon.

Num clima de descontração, os novos colaboradores das Merendas de São Roque (fotos mais ao alto) e Sorocaba participam de integração

As equipes de Mairinque (1º), Araçoiaba da Serra (2º) e São Vicente (3º) foram as ganhadoras do Prêmio 
Satisfação do Cliente do segundo semestre de 2016.  Parabéns a todos os colaboradores que contribuiram 
para esse excelente resultado.

Prêmio Satisfação do Cliente: trabalho reconhecido

2º lugar: Merenda Araçoiaba 3º lugar: Merenda São Vicente
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1º lugar:  Merenda Mairinque



Expediente

Publicação interna do Grupo Angá
Distribuição Interna e Gratuita
Endereço: Avenida Pereira Barreto, 1395 - Torre Sul - 5º 
andar - Sala 58 - Paraíso - Santo André - 09190-61
Orientadores: George Miranda e Francine Franco
Responsável:  Ana Paula T. da Silva
Textos: Cristina Bragato
Produção: Editora CLA
e-mail: editoracla@editoracla.com.br
Impressão: CompanyGraf
Tiragem: 1.000 exemplares
Contribuíram espontaneamente nesta edição:  Helena 
Alves de Aquino, gerente comercial e de suprimentos;  
Angela Soares, gerente operacional; Luciana Palandi Bru-
no, coordenadora Merenda de Itapira e Sandro Silveira 
Souza, gerente de Recursos Humanos.
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“Agradeço a oportunidade de 

poder passar um tempinho com 

as crianças e poder dispor de um 

simples abraço. Tenho certeza 

de que fez a diferença”, diz Tatiane Selan, de 

Suprimentos. 

Natal Solidário 
2016

Demonstrando um forte espírito de 
cidadania, os colaboradores de todas 
as unidades participaram da campa-
nha Natal Solidário 2016 arrecadan-
do alimentos,  produtos de higiene e 
limpeza.  A equipe campeã foi a Sede, 
seguida da Merenda de Itapira.  As 
doações foram entregues a entida-
des sociais de cada região. 

Arrecadações da Equipe Sede e entrega (acima) na 
Instituição São Luiz, em São Bernardo do Campo  

9 Mandamentos 
da Gestão Administrativa

Delizzia della 
dama: o 'salame' 
de chocolate com 
biscoito

• 100 gramas de chocolate amargo (em 
barra) 

• 1 pacote de biscoito maizena 1 ovo1

• 00 gramas de açúcar

• 80 gramas de manteiga sem sal

• Papel alumínio

Preparo:
• Derreta o chocolate em banho-maria. 

Reserve. 

• Coloque os biscoitos dentro de um 
pano de prato e bata para que eles 
fi quem em pedacinhos.

• Bata o açúcar, a manteiga e o ovo até 
fi car bem cremoso. Junte ao chocolate 
e acrescente os biscoitos quebrados.

• Coloque a mistura sobre o papel 
alumínio e enrole-a, como se estivesse 
formando um rocambole.

• Leve ao freezer por cerca de oito 
horas. 

Ingredientes:

Merenda 
de Itapira,  
na Casa 

Transitória 
Flávio 

Zacchi e 
com Troféu 

Natal 
Solidário

1º Todos devem SEMPRE seguir os procedimentos da empresa;

2º Nada pode fi car parado ou em atraso. Devemos superar os obstáculos, recorrendo às 

gerências quando for o caso;

3º Comprometimento com Metas e Prazos;

4º Disciplina e Organização;

5º Criar soluções e não problemas;

6º Uma regra NUNCA muda ou é deixada de lado sem ter deixado de ser uma REGRA. Só a 

Gerência pode criar ou eliminar uma regra ou mandamento;

 7º Você é dono do seu trabalho, portanto é responsável por ele. É você que manda no seu 

espaço, o que signifi ca que nada nem ninguém podem atrapalhá-lo no desenvolvimento do seu 

trabalho;

 8º Na difi culdade, dúvida ou carência de orientações, procure seu supervisor/gerente. Nunca 

tome decisões sem ter certeza do que está fazendo ou sem ter autonomia para isso,

9º Sempre informe suas equipes de todas as alterações de procedimentos, novos procedimen-

tos, condutas, reuniões, feedbacks, novidades, orientações etc.


