
A idéia de termos um portal nasceu da necessidade de criação de um canal de comunicação com menos formalidades, para assuntos 
do cotidiano e para que este espaço seja um momento de lazer e de informação. Desejamos que ao ler estas páginas você entenda 
melhor e saiba o que acontece no local onde passa a maior parte do tempo, a Authomathika. Desejamos também que você conheça 
mais seus colegas de trabalho e que leve este informativo a sua família, a seus amigos, para que possam compartilhar deste momento. 
Todas as iniciativas positivas que temos, é apenas com o propósito de alegrar e motivar a cada uma das pessoas que compõe nosso 
time. Publicaremos este portal a cada três meses e desejamos que todos colaborem, deem sugestões, para que cada vez mais possamos 
agregar valor a nosso informativo. Que este seja mais um bom motivo para que você esteja feliz na Authomathika.

Boa leitura!

                                                                                                                                                                         Antonio J. Gusmão

Editorial

Informativo Authomathika - Edição 1 - Março 2015

Fique por Dentro

Aconteceu na Authomathika
Caixa da Cultura e a importância da leitura

Você Sabia?

Todos nós sabemos o quanto é importante ler, além de ser 
prazeroso e estimular o cérebro, ler também é uma fonte 
inesgotável de conhecimento. A leitura é fundamental para 
a nossa aprendizagem, pois é através dela que podemos 
enriquecer nosso vocabulário, obter conhecimento, 
dinamizar o raciocínio e a interpretação. Pensando em 
tudo isso, recebemos em parceria com o SESI, a Caixa da 
Cultura. Com diversos gêneros, livros para todos os gostos. 
Você poderá se apaixonar em nossos livros de romance, ou 
ficar paralisado com o suspense, ler clássicos ou talvez uma 
leitura mais leve, mais tranquila de levar um livro para

seu filho ou sobrinho? Pode pegar! Nós emprestamos. 
Vários colegas já estão lendo e o retorno tem sido muito 
bom.

Venha conhecer, leve para seus familiares e entre neste 
maravilhoso universo.

O índice de leitura no Brasil 
aumentou 150% nos últimos dez 
anos. Passou de 1,8 livros por 
ano em média, para 4,7. Apesar 
do aumento, o índice de leitura 
anual no Brasil ainda é pequeno 
comparado ao de países mais 
desenvolvidos, como EUA e 
França. 

Publicado pelo site Dose Literária – 

23/11/2011

Participação da Authomathika no JOIS

Reciclagem do Lixo

Este ano a Authomathika está participando dos Jogos do SESI, 
com objetivo de estimular a prática esportiva na empresa e estreitar 
relações entre os colegas de trabalho.

Vamos acompanhar de perto nossos jogadores, trazendo as 
informações das classificações.

A partir de março 2015 iniciamos a coleta do lixo reciclável, 
separando o lixo orgânico do lixo reciclado. 

É muito fácil apoiar esta iniciativa, apenas utilize o cesto 
correto para o lixo orgânico.

Exemplos de Produtos Recicláveis: 

- Vidro: potes de alimentos (azeitonas, milho, requeijão, 
etc.), garrafas, frascos de medicamentos, cacos de vidro.

 

Em 2015, com a parceria realizada com a escola de idiomas, 20 
funcionários da Authomathika estão cursando inglês e/ou espanhol. 
Parabéns a todos pela iniciativa! No mundo conectado de hoje, 
conhecer outros idiomas é abrir muitas oportunidades! Não fique de 
fora. Procure o RH.

Parceria Authomathika com a Escola Cultura 
Britânica e Americana

- Papel: jornais, revistas, folhetos, caixas de papelão, embalagens 
de papel.

 
- Metal: latas de alumínio, latas de aço, pregos, tampas, 

tubos de pasta, cobre, alumínio.
 
- Plástico: potes de plástico, garrafas PET, sacos 

plásticos, embalagens e sacolas de supermercado.



Dia da Mulher Campanha de Produtos de Higiene para APAE

No dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher.
Dessa maneira, no dia 6 foi realizado um evento descontraído para
todas as funcionárias da empresa. Oferecemos um Coffe Break, além 

da entrega de flores e sorteio de brindes. A Authomathika reconhece 
o papel importante que cada uma desempenha no trabalho, em sua 
vida e na sociedade, dando exemplo de como viver a vida com amor, 
perseverança, coragem, determinação e inteligência!

Parabéns mulheres, hoje e sempre!

Em Janeiro de 2015, a CIPA teve a iniciativa de organizar uma 
campanha de arrecadação de produtos de limpeza e de higiene 
pessoal, para suprir as necessidades das crianças da APAE. A 
campanha contou com a colaboração de todos os funcionários da 
Authomathika, que se sensibilizaram e contribuíram. A entrega dos 
produtos foi realizada no dia 30 de janeiro de 2015. 

Agradecemos a todos que contribuíram para que essa campanha 
fosse realizada com sucesso. A APAE está de portas abertas para 
conhecermos o seu trabalho. 

“A solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito 
pela dignidade humana.”

Aconteceu na Authomathika

Boa nova! Desde janeiro de 2015, a Authomathika está presenteando 
todos seus funcionários no dia do seu aniversário. Essa é uma forma 
de agradecer e fazer com que o funcionário se sinta reconhecido 
por seu trabalho. O aniversariante pode escolher entre uma toalha 
de banho ou um avental de churrasqueiro, ambos personalizados. 
Aproveite seu presente e parabéns a todos os aniversariantes!

No dia 4 de fevereiro de 2015 
a Authomathika incorporou 
a Brigada de Incêndio (NBR 
14.276/2006) na empresa. 
A Brigada é formada por um 
grupo de funcionários que 
foram treinados e capacitados 

para atuar em situações de emergência, como: prevenção e combate 
a incêndios, primeiros socorros e evacuação de ambientes.

A Brigada de incêndio é fator de extrema importância para a 
preservação da vida e dos bens da instituição, seja diante de um 
princípio de incêndio ou no atendimento a um desmaio, estas 
pessoas recebem um treinamento especifico e sabem o que fazer até 
a chegada do socorro especializado.

As unidades da empresa contam com o PAE – Plano de Atendimento 
a Emergência, com o objetivo de ser um documento orientador a 
fim de que possam ser gerenciadas as questões relativas à forma de 
atendimento as emergências reais e potenciais.

Aniversariantes Funcionários passam por treinamento

Fale Conosco
Caros Colegas, desejamos melhorar a comunicação entre funcionário e Authomathika e, para isso, a partir de hoje possuímos um 

canal aberto de comunicação, através do e-mail faleconosco@authomathika.com.br.  Envie suas críticas, sugestões, reclamações, 
elogios, entre outros. Todos os e-mails serão registrados, analisados e terão retorno semanal.  Participe, sua contribuição é muito 
importante!



Vem Por Aí

Mundo Melhor

Cozinhando com...

A Authomathika assinou o 
contrato de parceria com o 
SESI, onde o funcionário poderá 
ser associado contribuindo 
com R$ 10,00 mensais (plano 
individual) ou R$ 20,00 (Plano 
Familiar), que será descontado em Folha de Pagamento e poderá 
usufruir de todos os recursos do SESI (piscina, quadras de esporte, 
área de churrasco etc.) Mais informações procure o RH.

Em abril iremos realizar a campanha de alimentos 
ou produtos para uma entidade de Sertãozinho 
escolhida por votação dos funcionários. O 
funcionário irá indicar através de documento o 
valor que poderá contribuir para a campanha e 
para qual entidade gostaria que fosse realizada 
a doação. Este valor será descontado na folha de 
pagamento de Abril (05/05). 

No período de maio a junho iremos realizar 
a Campanha do Agasalho que serão entregues a Polícia Militar de 
Sertãozinho. Em breve mais informações.

Nesta edição vamos aprender uma 
receita da Rosa.

Ingredientes
Massa
•1 Kg de batata cozida e amassada 
•2 colheres (sopa) de Maizena
•2 colheres (sopa) de Margarina
•2 ovos

•1 xícara de Chá de Leite Fervido
•1 colher (sopa) de Fermento em pó                                                                                                 
•4 colheres (sopa) de farinha de trigo

Recheio
•200 gramas de presunto
•200 gramas de muçarela

Nhoque de Forma

Campanha de Alimentos e de Agasalho Parceria com o SESI

Molho:
•Molho de tomate (Molho de sua preferência)
•1 Pirex de queijo ralado

Modo de Preparo 
1.Misturar todos os ingredientes da massa,sal a gosto e colocar 

metade da massa em forma untada.
2.Por cima da massa coloque o  presunto e a mussarela
3.Em seguida a outra metade da massa 
4.Leve ao forno pré-aquecido (180 graus) para assar durante 30 

minutos
5.Depois de assado, corte em cubos e coloque o molho de sua 

preferência.
6.Coloque o queijo ralado e  leve ao forno para dourar .

Rende 8 porções.

Dia 22 de março é comemorado o Dia Mundial da Água. A água é 
um bem muito precioso e imprescindível para a vida. Por isso, veja 
algumas dicas para sua economia e uso consciente.

1-BOCA ABERTA, TORNEIRA FECHADA 
Não deixe a água correndo enquanto estiver escovando os dentes.  

2- NADA DE PINGA-PINGA 
Ao fechar a torneira, certifique-se de que ela não ficou pingando. 

3- NÃO DÊ FUROS 
Canos furados e vazamentos são desperdício de água potável e 

dinheiro.  

4- COLOQUE AERADOR NA TORNEIRA 
É que aquela válvula que pode ser colocada no bico da torneira 

ajuda a economizar água, ao proporcionar sensação de fluxo mais 
intenso. 

5- LIMPE ANTES DE LAVAR 
O ideal é retirar o excesso de sujeira dos pratos, copos, talheres 

e panelas a seco, antes de abrir a torneira, e jamais deixar a água 

10 dicas práticas para economizar água

correndo enquanto está ensaboando as louças. 

6- BANHO DE GATO 
Seja prudente, seja rápido, nada de banho de longa duração, molhe-

se, lave-se e enxague-se. Vamos ter mais água doce para todos por 
muito tempo 

 8- ECONOMIA NO TRONO 
 Na hora de escolher um vaso sanitário para o seu banheiro, opte 

pelos modelos com caixa acoplada. 

9- CARRO NÃO PRECISA DE BANHO TODA HORA 
Evite lavar o carro em períodos de escassez.,mas, se for realmente 

necessário limpar o possante, esqueça a mangueira: balde com água 
e panos podem muito bem dar conta do recado. 

 10- LAVAR ROUPA TODO DIA? QUE AGONIA! 
 Deixar acumular roupas para, só então, ligar a máquina de lavar é 

uma boa dica para economizar água.. E, se você quiser ser ainda mais 
ecológico, vale colocar um balde vazio perto do chuveiro, quando 
estiver tomando banho. A água coletada ali pode ser usada para 
colocar as roupas mais  sujas de molho, antes da lavagem. 



Douglas Henrique Beneguini conquistou metas importantes na Authomathika

Cuidado com os gastos

“O trabalho mostra muito quem somos”. Essa foi a frase que nosso 
colega Douglas Henrique Beneguini, usou para descrever os seus 
sete anos trabalhando na empresa. Para ele, seu trabalho reflete 
muito em sua vida pessoal, e vice-versa.

Douglas é um bom exemplo. Começou na Authomathika como 
Office Boy, mas foi se empenhando e desenvolvendo seu trabalho. 
Na época começou a fazer um curso de tecnólogo em automação. “A 
empresa sempre me incentivou, me dando subsidio para crescer e 
me desenvolver e confiou no meu trabalho”, contou ele.

Sendo assim, depois de dois anos surgiu a oportunidade de ir para 
a área de engenharia. “Quando surgiu a vaga eu agarrei e decidi 
começar a fazer faculdade de engenharia elétrica, me formando no 
final do ano passado”.

Em seu cotidiano ele trabalha com projetos elétricos, calculando 
distâncias, desenhando no AutoCAD, entre outros desafios. Além 
disso, Douglas ressalta a importância do trabalho em equipe, onde 
cada um desempenha bem sua função.

Esse trabalho em equipe é observado quando Douglas fala 
de funcionários na Authomathika em que ele se espelha, como 

Pensando nos desafios que teremos que enfrentar, separamos 
algumas dicas práticas que irão te ajudar a organizar esse fator 
essencial à sua vida familiar, empresarial e 
individual: 

1. Seja enérgico com as dívidas: Encare-as de 
frente, sem medo, e decida de uma vez por todas 
resolvê-las. Primeiramente coloque-as na ponta do 
lápis e depois defina os prazos possíveis para quitá-
las (mas sem alongamentos!). Evite ao máximo 
entrar no cheque especial e fazer aquele pagamento 
parcial do cartão de crédito. Empréstimos também devem ser 
evitados, mesmo com membros da família. 

2. Enxugue gastos sem chororô: Gaste somente com o que for 
necessário, principalmente se você tiver um objetivo especial a ser 

Dois primos vão servir o Exército. Chegando lá, são entrevistados 
pelo sargento: 

– Qual é o seu nome? – pergunta ao primeiro. 
– É Tonho. 
– Negativo. De agora em diante você será “Antônio”. E o que você 

está fazendo aqui? 
– Tô dando um tempo. 
– Negativo. Você está servindo à Pátria. E o que é aquilo? – pergunta 

apontando para a Bandeira do Brasil. 
– É a bandeira. 
– Negativo. De agora em diante ela é a sua Mãe. 
E, então, vira-se para o segundo e pergunta: 
– Qual é o seu nome? 
– É Carlos. 
– E o que você está fazendo aqui? 
– Servindo à Pátria. 
– E o que é aquilo? – apontando para a bandeira. 
– É minha tia, mãe de Tonho. Contribua para nossa próxima edição, envie suas sugestões através do e-mail rh@authomathika.com.br.

A professora pergunta para os alunos:
- Quem é que quer ir par ao céu? - Todos levantam a mão, menos 

o Joãozinho.
- E você Joãozinho? Não quer ir para o céu?
- Querer eu quero, mas a minha mãe falou que depois da aula era 

para eu ir direto para casa!

o engenheiro Ivo Lourenço. “Para mim ele é um profissional 
comprometido e uma referência para o trabalho. Tento ser um pouco 
do que ele é”

Para ele, trabalhar na Authomathika agrega dignidade e identidade. 
“Minha expectativa para o futuro é continuar crescendo. Comecei lá 
de baixo e já consegui crescer dentro da empresa, sempre mostrando 
honestidade e um bom trabalho. Pretendo manter essa linha onde 
cada dia aprendo mais um pouco com meus colegas e eles comigo”, 
finaliza o agora formado em engenharia.

•Hobby: futebol e desenhar
•Música: eletrônica e sertanejo
•Livro: A Cabana
•Comida: italiana (massas)
•Frase: “Na dificuldade é que a 

gente encontra as oportunidades” – 
Albert Einstein

Perfil

A força que vem de dentro...

Rir é o melhor remédio!

Dicas de Finanças Pessoais

alcançado. Controle seus impulsos e evite compras prazo. Procure 
também atividades de lazer que não envolvam despesas, como um 

boa pedalada ao ar livre e uma visita informal aos 
amigos e parentes;

3. Controle melhor o uso do cartão de crédito: 
Passe a controlar seus saldos mais frequentemente, 
pelo menos a cada 10 dias. Como já foi colocado, 
prefira comprar à vista e caso tenha sido mesmo 
necessário algum parcelamento, pague sempre o 
valor total da fatura;

4. Exponha seu plano de ajustes à família: 
Ela influi diretamente em sua vida e, consequentemente, em suas 
finanças pessoais. Por isso, é importante que ela esteja alinhada com 
as mudanças necessárias e com a postura de colaboração que deve 
ser adotada.


