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Caros colegas,
Em nosso 5° Ano de Parada, mais uma vez, concluímos o projeto 

com sucesso, ampliando ainda mais nossas experiências, agora com 
o novo Contrato de 3 Anos para manutenção de Válvulas.

Nesta nova oportunidade aumentamos nossa expertise em mais 
esse serviço e o fizemos com competência. Montamos uma boa 
equipe, fabricamos nossas bancadas eficientes e de qualidade para 
a realização da manutenção, e completamos nossas atividades com 
êxito.

Neste ano, a Vale lançou um desafio de Segurança, de Levantamento 
de Desvios, entre as empresas prestadoras de Serviço, e por todo 
o período ficamos entre as três melhores. Como reconhecimento 

Estivemos presentes da 24ª Fenasucro&Agrocana 
(Feira Internacional de Tecnologia Sucroenergética), que 
foi realizada entre os dias 23 a 26 de agosto no Centro de 
Eventos Zanini, em Sertãozinho-SP.

Foram 4 dias importantes e satisfatórios de exposição, 
negócios, reuniões e visibilidade.

Parabenizamos a toda equipe pelo empenho, dedicação 
e esforço, para efetuar negociações, prospecções e 
parcerias.

A Campanha de Redução de Água e Energia iniciou-se em Junho de 2016. Foi formada uma comissão e 
com as “super ideias” dos nossos colegas, foram identificadas os pontos de desperdícios de água e energia, 
que foram regularizados. A conscientização de todos os funcionários na campanha foi essencial para os bons 
resultados.

Pequenas ações como: apagar a luz ao sair da sala, manter o ar-condicionado entre 23 e 24 graus, desligar da 
tomada os computadores e impressoras ao final do dia fizeram-nos chegar a relevante economia.

Sabemos que esta campanha vai além dos resultados visíveis, pois a proposta maior do projeto é implantar 
a sementinha dentro de cada um de nós, que devemos nos conscientizar e dar atenção ao meio ambiente, que 
as ações que se tornaram rotineiras na empresa, com certeza levamos para nossa casa. E de pouco em pouco 
vamos mudando, implantando a consciência de preservamos o Meio Ambiente.

Seguem os resultados parciais do período de 06/2016 a 08/2016:

Fique por dentro...
Vale Fertilizantes 

Authomathika presente na Fenasucro 2016

Campanha Redução de Água e Energia

pelo esforço do nosso pessoal de campo, realizamos em todos os 
sábados um Café da Manhã especial e distribuímos alguns prêmios 
para os nossos destaques individuais.

Como em anos anteriores e para manter nossa tradição, encerramos 
o projeto com nossa festa de confraternização envolvendo toda 
equipe, a fim de agradecermos por todo esforço durante o evento. 

Para finalizar, a Authomathika reitera seus Parabéns a toda equipe 
de campo e administrativa que participaram direta ou indiretamente 
pelos serviços executados, por mais um ano nós finalizarmos nossas 
atividades com sucesso e qualidade.  

(Texto: Ana Carolina Almeida)



Nossa Festa Junina foi realizada no dia 24/06, no SESI de Sertãozinho/SP, um evento para toda a família.
Foi muito legal a participação dos colegas e dos seus familiares, em uma noite de alegria e descontração.
Teve pipoca, cachorro quente, quentão, quadrilha, muito doces e guloseimas.
Agradecemos mais uma vez a todos que compareceram e que colaboraram com nossa festa.
Confiram as fotos:

Aconteceu na Authomathika
Festa Junina

Produção

Prédio Administratrivo

Estes são os novos membros da CIPA, para a gestão 
2016/2017.
Representantes dos Empregados:
Rafael Pinheiro de Souza – Vice Presidente
Milena Teixeira 
Daniela Profeti
Daniela Carvalho 

CIPA – Novos Membros 
Representantes do Empregador:
Rafaela Rossi – Presidenta
Rogério Tognon
Fabiano Rodrigues Marinho
Rosa Maria Cipriano 

Parabéns a todos e uma ótima gestão a nova equipe!



Nossa campeã de medalhas (Natação, Futsal, Vôlei de Quadra, Vôlei de Praia, Tênis de Campo, Corrida de 100 
metros, Dominó), mas muito mais que isso, é que o poder que ela teve de envolver a todos, através do próprio 
exemplo em participar de quase todas as competições. Com este gesto aumentamos as participações e fizemos 
muitas pessoas a se descobrirem no esporte. Parabéns!!

Destaque JOIS: Daiana Santos

Equipe Futsal Feminino – 
Medalha de Prata

Xadrez Pensado – Myrko Micali 
Medalha de Ouro

Tênis de Campo Feminino
Daiana Santos – Medalha de 

Ouro
Juliana Franze – Medalha de 

Prata

Equipe Vôlei de Praia – Time 
Feminino Medalha de Ouro e
Time Masculino Medalha de 

Bronze

Equipe Vôlei de Quadra 
Masculino – Medalha de Prata

Equipe B Vôlei de Quadra 
Feminino 

Dominó
Thaisa e Marcela – Medalha de 

Ouro
Wagner e Evandro – Medalha 

de Prata 
Daiana e Milena - Medalha de  

Bronze

Equipe A Vôlei de Quadra 
Feminino – Medalha de Ouro

E como é bom falar do JOIS (Jogos Industriários do SESI). Este ano, entramos em praticamente todas as modalidades, ganhamos medalhas 
de Ouro, Prata, Bronze e um ganho intangível que é a o sentimento de equipe, em vestir a camisa da empresa, em torcer, participar, nos 
envolver.  Deixamos aqui um agradecimento a todos nossos atletas, a organização, este ano estão sendo realmente um ano ímpar para a 
Authomathika, uma demonstração que o pequeno pode se tornar grande. Hoje estamos em segundo lugar no Ranking do JOIS, competindo 
com empresas com número muito maior de funcionários. O JOIS ainda não terminou e já nos sentimos vitoriosos. O ganho das competições 
deste ano é imensurável.

JOIS



Dia dos Pais

Confira mais fotos dos nossos atletas

A Authomathika presenteou a todos os pais com um brinde 
personalizado e uma bela mensagem sobre a família!

Parabéns a você, pai, pela importância da sua existência e pela 
base que você significa em sua família!

Atletismo

Zemario Santos – Medalha de 
Bronze Corrida 800 metros

Medalha de Prata – 
Revezamento 4x100

      Rose, Inês, Tuany e Daniela 
Profeti

Inês Silva – Medalha de  Ouro 
corrida 100 Metros 

Daiana Santos – Medalha de 
Bronze corrida 100 Metros

Adriano Busquini, Ouro Salto 
em Distancia                          

Fabiano Marinho – Bronze 
Corrida 3000 Metros                                                                                                                                          

E Bronze corrida 100 Metros             

Roselene Zamoner – Medalha 
de Ouro corrida 100 metros                                                                                    

Milena, Daiana e Marcela - Trio 
Vôlei de Areia Feminino

Corrida 100 Metros Feminino Time 1 Corrida 100 Metros Masculino Corrida de 100 Metros Feminino Time 2

Vôlei de Areia Masculino 
Fabiano Marinho, Adriano 

Busquini, Eduardo Teixeira, 
Evandro, Wagner

Vôlei de Areia Feminino - Inês, 
Dani Profeti e Rafaela

Wagner Araujo - Arremesso de 
Peso



O técnico em eletrônica Oscar Vieira busca ser produtivo em casa e no trabalho
Produtividade e sustentabilidade são palavras chave no vocabulário 

do Técnico em eletrônica, Oscar Vieira, que está na Authomathika há 
5 anos e meio. Ele começou na oficina e foi crescendo na empresa 
graça à sua competência e organização.

No seu dia a dia ele demonstra ser uma pessoa preocupada com 
o futuro e o meio ambiente. “Contribuo na empresa porque sempre 
procuro trabalhar de uma forma econômica, pois temos que pensar no 
impacto ambiental que o nosso serviço vai ter. A minha sistemática 
de trabalhar é de maneira econômica, procurando não gastar energia 
elétrica à toa. E quando vamos fazer manutenção nos equipamentos, 
fazemos de maneira que os equipamentos possam durar por bastante 
tempo e otimizar a sua produtividade”, explica ele.

Isso é uma constante não só no trabalho. Em casa, Oscar, que é 
pai de duas meninas, também costuma fazer pequenos reparos nos 
eletrodomésticos e no carro para uma melhor funcionalidade. Além 
disso, fazer caminhada e navegar na internet são maneiras que ele 
encontrou de relaxar.

É na internet que ele também encontra formas de estudar e evoluir. 

A força que vem de dentro...Oscar

•Nome: Oscar Vieira
•Hobby: ver futebol e outros esportes/

fazer reparos em casa
•Música: MPB
•Livro: O Monge e o Executivo
•Filme: Jurassic Park
•Comida: moqueca de peixe
•Bebida: vinho
•Frase: “Seja correto, justo e honesto 

com você e com os outros”

Perfil

Ele comentou que vive estudando manuais e se tem alguma dúvida, 
vai procurar na internet para aprender. “Além disso, tento enxergar 
as necessidades dos clientes e o mercado de uma maneira geral. As 
tecnologias mudam muito rapidamente e temos que acompanhar”.

Ele ainda diz que pretende continuar evoluindo junto com a empresa. 
“Hoje vivemos uma realidade mais competitiva e devemos ser mais 
eficientes e produtivos”, finaliza Oscar.

Na medida Authomathika

Mais um projeto especial e exclusivo para os funcionários da Authomathika.
O programa Na Medida  teve início em Junho/2016 e previsão de Término em Outubro/2016. Confiram as atividades que já ocorreram:
- Caminhada 5 km com a equipe, participar da Ginástica Laboral, Participar de uma aula Fitness no SESI, participar de uma aula na Prainha, 

fazer em casa um prato saudável dentre outros...
O intuito maior do programa é o ganho pessoal de cada um. Muitos ao participarem da primeira vez de uma aula no SESI, gostaram e se 

manterão firmes. O mais difícil é dar o primeiro passo e logo após ter a meta, mudar os hábitos, aumentar a qualidade de vida. Parabéns a 
todos pela participação, dedicação, pelo companheirismo. Outubro já está aí, independente dos resultados, todos serão vencedores.



Cozinhando com...

Nesta edição vamos aprender 
uma receita do Valdir.

Ingredientes:
• 2 colheres de sopa de 

manteiga
• 1 cebola cortada pequena
• 2 dentes de alho
• 500 gramas de carne 

picadinha
• 2 tomates sem pele
• 2 colheres (sopa) de farinha 

de trigo
• 2 colheres (sopa) de Curry
• 1 tablete de caldo de carne
• 1 maçã picada

• 1 xícara  (chá) de uva passa
• ½ lata de creme de leite
• Cheiro verde a gosto

Picadinho ao Curry

Controle seus Gastos

Modo de preparo:
Aqueça a manteiga em uma panela, doure a cebola e a alho. 

Frite a carne aos poucos para não juntar suco. Acrescente os 
tomates picados e deixe refogar. À parte misture a farinha com o 
curry e junte  a carne. Mexa bem e junte aos poucos o caldo de 
carne dissolvido em 1 xícara de chá de água fervente, mexendo 
sempre. Deixe a carne cozinhar em fogo brando, juntando mais 
água fervente, mexendo sempre. Deixe a carne cozinhar em fogo 
brando, juntando mais água fervente se necessário. Quando a 
carne estiver macia, junte a maçã e as passas e deixe cozinhar 
por mais 5 minutos (ou até a maçã ficar macia). Acrescente 
o creme de leite, misture bem e retire do fogo antes de ferver. 
Salpique o cheiro verde e sirva a seguir.

Como acompanhamento: arroz branco e batata palha. 
OS: Não uso caldo de carne, apenas sal para temperar.

 

Se a falta de tempo ou de disciplina já foi uma desculpa, hoje 
não é mais. 

Hoje há inúmeras formas de você controlar seus gastos, seja 
em caderno, planilhas e até mesmo aplicativos de celular.

Sempre lembrando que as planilhas não fazem milagre. O 
profissional também precisa manter a disciplina, adquirir cultura 
sobre finanças e definir quais são seus objetivos financeiros na 
vida.

A partir deste Portal, vamos colher depoimentos de dicas 
financeiras dos nossos funcionários. Com certeza serão dicas 
valiosas, porque saberemos na prática o que funciona ou não.

Segue depoimento da funcionária Daniela Carvalho – RH:

Dicas de Finanças Pessoais

“Antes de iniciar a vida a dois, a primeira coisa que fizemos foi 
colocar um uma planilha de Excel, todos os custos que iríamos 
ter com a casa, custos fixos e variáveis. Juntamos o valor líquido 
de salário dos dois, colocamos nesta planilha. Consideramos 
um valor para a poupança e um valor para cada um ter livre, 
fora da planilha. Isto foi ótimo para nós. Ninguém cobra o outro 
e sem necessidade de conta conjunta. Criamos esta planilha 
e aperfeiçoamos, planejando a 1 ano para frente, colocando 
nossos objetivos nela, como uma viagem, uma reforma, entre 
outros. Até uma poupança para o cachorro fazemos, para 
eventuais gastos fora do orçamento.”

Rir é o melhor remédio!

O chefe de departamento, sentindo que seus subordinados não 
respeitavam nem um pouco a sua liderança, resolveu colocar uma 
placa na porta da sala, onde se lia: “Aqui quem manda sou eu.”     
Depois de voltar de uma reunião, viu o seguinte bilhete pregado junto 
à placa: “Sua esposa ligou pedindo para que devolva a placa.”

   Na delegacia:
 — O senhor sabe tocar bateria?
 — Não, senhor…
 — Então por que roubou a bateria do seu vizinho?
 — Porque ele também não sabe, doutor!      

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.

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

authomathika.com.br


