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Em Maio 2016 damos início ao Programa de 
Redução de Consumo de Energia e Água.

A Comissão foi formada pela equipe:
Amanda – Services, Douglas Lima e Rafael 

Souza – Produção, Maicon Valengo, Milena 
Teixeira, Rosa Cipriano, Stella Ramos, Cesar 
Sacomani – Prédio Administrativo

A partir do dia 13/06  vamos iniciar a Campanha Desafio do 
Bem entre os Departamentos.  Estarão disponíveis nos murais, as 
pontuações de cada departamento, conforme as regras abaixo: 

1 PONTO:  Apagar as luzes ao se ausentarem do ambiente.                                                                                      

1 PONTO:  Desligar os aparelhos (Computadores, 
Fotocopiadoras) da tomada no fim do dia.                                                                                                  

1 PONTO:  Utilizar o ar condicionado no mínimo em 23° ou 
24°c.                              

3 PONTOS:  Dar uma SUPER IDEIA.                                  

• As equipes serão avaliadas no dia a dia pelos “Sheriffs do bem”. 

• A pontuação mensal será definida pelo Comitê Gestor.

• Campanha válida de 13/06/2016 à 15/10/2016.

• A equipe mais pontuada receberá um prêmio em Dez./2016.
                          

É com muita alegria que informamos que a empresa  AUTHOMATHIKA 
foi  aprovada no Credenciamento do Programa Empresa Amiga da 
Criança!  Ao se tornar Empresa Amiga da Criança, a AUTHOMATHIKA 
assume três compromissos:

• Não explorar o trabalho infantil e não permitir em sua cadeia 
produtiva;

• Promover a formação profissional e acesso ao emprego protegido 
para adolescentes;

• Realizar ações sociais em benefício de crianças e adolescentes.

Fique por dentro

Campanha Redução de Consumo Energia e Água

MascoteDesafio do Bem 

Empresa Amiga da Criança

Apoio: RH e SESI Sertãozinho

O maior objetivo deste programa é desenvolver 
a consciência em preservar o meio ambiente 
e levar esta consciência para os familiares e 
amigos.

Estamos muito 
felizes com mais este 
reconhecimento em 
atuar em prol dos 
direitos das crianças 
e adolescentes do 
nosso país.

Este é o Ecociente, o 
Mascote da nossa Campanha!

O nome foi escolhido por 
votação e o criador do nome 
foi o funcionário Oscar Vieira 
- Services.Parabéns pela 
criatividade! 



O ovo é um símbolo da Páscoa, 
pois representa o começo da 
vida. E para simbolizar a chegada 
de coisas boas foram entregues 
Ovos de Páscoa para todos os 
funcionários!

A Campanha Solidária do mês de abril foi em amparo ao Orfanato 
das Meninas – Casa Abrigo Nosso Lar de Sertãozinho.

A campanha foi realizada pelos funcionários da Authomathika e 
o valor arrecadado foi utilizado para comprar um Berço e Fraldas, 
para atender a necessidade do momento. Agradecemos a todos 
os funcionários por esta bela campanha. Um simples gesto que 
representa muito para quem os recebe.

O 1º de Maio, dia do trabalho, foi comemorado com um Café da Manhã especial para todos os funcionários. Foram feitos em 03 etapas, 
Services, Produção e Prédio Administrativo.

Neste dia foi realizada a abertura oficial do Programa Na medida Authomathika, com parceria com o SESI, programa que irá envolver todos 
da empresa em uma competição saudável, visando o ganho de saúde, qualidade de vida e a integração entre os funcionários.

E não poderia deixar de faltar à homenagem aos funcionários que completaram 10 anos de empresa em 2016.
A empresa reconhece o tempo dedicado à empresa, por tantos anos de companheirismo e o trabalho honesto. 
Parabéns a todos os trabalhadores!

Roseneia Paiva – 
Comercial 

Daniela Profeti – 
Contratos

Roseli Nunes – 
Metrologia

Kelly Silva – Comercial João Luiz Marostegan 
– Services

Páscoa

Campanha Solidária

Dia do Trabalho

Dia 08 de Março foi comemorado o Dia Internacional da Mulher.
Todas as mulheres foram convidadas a participar um Café da Tarde 

Especial com sorteios de brindes!
Parabéns mais uma vez as todas as mulheres! 

Dia Internacional da Mulher
Aconteceu na Authomathika



Essa é a Inês Silva, Analista Fiscal há 4 anos na Authomathika. 
Apaixonada por música, iniciou seus estudos quando tinha apenas 
10 anos de idade, e com 12 anos já sabia tocar de tudo. Desde 
então aprendeu a tocar teclado, piano, órgão eletrônico e arrisca-se 
também no acordeom. 

Terminou a faculdade de administração em 2011 e, atualmente 
ela é aluna no curso de Licenciatura em Educação Musical pela 
UFScar, com o intuito de aperfeiçoamento teórico e prático de outros 
instrumentos musicais, capacitando-a para ensinar outras pessoas.  
Ela também é integrante da orquestra musical da igreja.

 “A música é simplesmente a tradução de todos os nossos 
sentimentos, dos momentos e dos desejos que temos em nosso 
coração. Acalma a nossa mente e a nossa alma”. – conclui Inês.

É casada há 8 anos e futuramente pretende ter um filho, mas, por 
enquanto está focada em seu trabalho. Ela é a responsável pela 

•Nome: Inês G. C. Silva
•Hobby: viajar, vôlei, patinar e sair
•Música: pop/rock, black music, soul 

e instrumental
•Livro: Um Amor Para Recordar
•Filme: Um Sonho Possível
•Comida: peixes, massas e feijoada
•Bebida: batidas e vinho
•Frase: “Eu gosto do impossível 

porque lá a concorrência é menor”

Perfil

A força que vem de dentro...

Parabéns as todas as belíssimas mães da Authomathika!
Todas foram presenteadas com um vale compras do Boticário.

E nosso sucesso continua no JOIS 2016!
Parabéns a todos os atletas e em especial para a Marcela Castro – Comercial e a Daiane Santos – Financeiro pela conquista do 1º Lugar na 

Natação!

Causal Day, ou Dia Casual, está sendo realizado  em toda  última 
sexta-feira de cada mês! Os funcionários da empresa podem vestir-se 
de forma informal, leve, neste dia.  Tem como objetivo de melhorar 
a qualidade de vida dos empregados, além de torna-los mais felizes 
trabalhando em nossa empresa. Foi muito legal a participação de 
todos!

A participação de todos os funcionários na Ginástica Laboral 
ficou evidente a aceitação de todos como um dos nossos melhores 
projetos deste ano.

 Parabéns ao SESI pelo ótimo trabalho e a todos os funcionários 
pela participação!

E parabéns todo especial para a mais nova 
mamãe de 2016:

Patrícia Ribeiro – Analista Comercial
Seja bem vinda Letícia! Que este anjinho em 

forma de princesa se mantenha com muita 
saúde!

Dia das Mães

JOIS

Casual Day Ginástica Laboral

Inês Silva: uma professora nata com paixão pela música

Equipe Futsal Abertura dos Jogos Daiana, Amanda e Marcela Equipe Feminina Natação

entrega de todas as obrigações fiscais e tributárias da empresa, então 
se sente muito satisfeita e reconhecida. A música também ajuda em 
seu trabalho na Authomathika. “A disciplina e objetividade da música 
se traduzem em minha vida profissional”.



- Não dá certo deixar as contas na cabeça. Coloque tudo no 
papel e faça um balanço financeiro. Assim, a pessoa tem mais 
consciência dos gastos e pode analisar o que tem para pagar. 

- Não descarte as notas fiscais e comprovantes do cartão. No 
final do mês, sente-se com uma calculadora e faça as contas, 
inclusive dos pequenos gastos com o cartão de débito.

- Pare de se seduzir com os cheques pré-datados. Afinal, 
uma hora eles caem. O mesmo vale para os cartões de loja, de 
crédito e carnês, que parecem oferecer parcelas pequenas, mas, 
somadas, formam uma grande dívida.

- Liberte-se da escravidão do limite de crédito. Corte todos 
os supérfluos. Não tem jeito: você terá que abrir mão de algumas 
coisas para sair do buraco. Use o 13º ou um dinheiro extra para 
pagar dívidas. Se você não consegue se controlar, solicite ao 
gerente que cancele o limite de sua conta.

- Não fique contando com renegociações do banco. Fazendo 
isso, o cliente entra para a lista negra: perde direito a talão de 

Contribua para nossa próxima edição, envie suas sugestões através do e-mail rh.atm@authomathika.com.br

Rir é o melhor remédio!

Dicas de Finanças Pessoais

Cozinhando com...

Nesta edição vamos aprender uma receita da 
Amanda.

Ingredientes:
• 02 Maçãs Inteiras e com casca
• 03 Ovos
• 02 Xícaras de açúcar mascavo

• 01 Xícara de Óleo
• 02 Xícaras de farinha de Trigo Integral
• 01 Xícara de Aveia em Flocos
• 01 Colher de Sopa de Fermento em pó
• 01 Colher de sopa em canela em pó
• 100g de castanha do Pará trituradas
• Açúcar e canela para polvilhar

Bolo Integral de Maçã, Canela e Castanha

Modo de Preparo:
Antes de Iniciar pré-aqueça o forno e unte a assadeira
1- No Liquidificador bater os ovos, o açúcar mascavo, óleo 

e as cascas de maçã
2- Numa Tigela, misture a farinha com aveia o fermento e as 

mistura do liquidificador
3- Junte a Mistura, as maças picadas e canela e as castanhas 

do Pará
4- Em uma assadeira com furo no meio ou retangular, untada 

cm óleo e farinha integral, coloque a mistura do bolo
5- Por cima salpique a mistura de açúcar com canela
5- Asse em forno pré-aquecido e em 180°C

 

cheques, limite e cartão de crédito, que são importantes, se 
forem bem utilizados.

- Cuidado com os seus sonhos. Mesmo tendo dinheiro para 
mudar para um apartamento maior ou comprar um carro novo, 
pense que você terá outros encargos: IPTU, condomínio, IPVA, 
seguro do carro....

 - Cuidado com as promoções. Por mais que seja barato, veja 
se você realmente precisa daquilo.

- Reserve uma verba para extravagâncias. Se você gosta de 
gastar, calcule o quanto você pode por mês. 

- Não faça parcelamentos justos ao seu salário. Tenha uma 
margem de segurança e reserve um percentual para imprevistos. 

- Fique de olho no supermercado. Alimentação boa é barata. 
Caras são aquelas comidas industrializadas que fazem mal. Se 
você se alimentar melhor, poupa dinheiro e tem mais saúde. 

Fonte: BV Financeira

A mãe diz a Joãozinho :
Vamos visitar o bebê da vizinha, mas ele nasceu sem orelhas, nada 

de gracinhas viu?
Chegando lá, o  Joãozinho coloca a mão na cabeça do bebê e diz:
– Deus te dê boa visão meu filho.
A mãe fica surpreendida acha linda a sua preocupação e pergunta:
– Por quê você diz isso meu filho?
Por que se precisar usar óculos, ele ta lascado.

Um eletricista vai até a UTI de um hospital, olha para os pacientes 
ligados a diversos tipos de aparelhos e diz-lhes: Respirem fundo: vou 
trocar o fusível.

Mamãe, mamãe... na escola me chamaram de mentiroso. Cale-se 
que você nem vai à escola ainda...


