
ACONTECE
Frango Gonzalez e AFAGO 

comemoram o Dia do Magarefe
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Dia 9 de outubro co-
memora-se o Dia do Maga-
refe. Magarefe é a pessoa 
que trabalha em matadouro, 
e é responsável por preparar 
as carnes de animais (aves, 
bovinos, caprinos, ovinos e 
suínos) limpando carcaças, 
retirando vísceras, depenan-
do, desossando, cortando, 
escaldando, embalando e pe-
sando as carnes.

Como esta data é im-
portante para o Grupo Frango 
Gonzalez, tornou-se tradi-
ção festejar. Desta forma, a 
empresa em parceria com 
a AFAGO – Associação dos 
Funcionários e Amigos do 
Frango Gonzalez preparou 
um delicioso café da manhã 
para homenagear a todos 
os funcionários que desen-

volvem seus trabalhos com 
muita dedicação e compro-
metimento.

Cada detalhe deste 

dia foi pensado com muito ca-
rinho pela Diretoria do Frango 
Gonzalez e a AFAGO, que 
aproveitam para parabenizar 

os magarefes e a todos os 
funcionários, em suas varia-
das funções.



Palavras

O Grupo Gonzalez, 
atento ao aprimoramento de 
suas atividades, e sempre 
com o intuito de elevar suas 
responsabilidades sociais, im-
plementa a partir deste mês 
um programa de vigilância e 
combate à corrupção, atento 
ao disposto na Lei 12.846/13.

Iniciamos com o 
e-mail denuncias@frangogon-
zalez.com.br, e o telefone para 
contato (17) 3386-9800 com o 
Setor de Controladoria, sem 
prejuízo de futuras melhorias. 
Internamente, para os empre-
gados, além dos canais acima, 
uma urna ficará disponível em 
local estratégico para que as 
denúncias possam ser feitas.

A Lei 12.846/13, co-
nhecida como “Lei da Empresa 
Limpa” ou “Lei Anticorrupção”, 
normatiza as responsabilida-
des das empresas privadas 
pela prática de atos contra a 
administração pública.

Com esta Lei, bus-
ca-se atender compromissos 
internacionais de combate à 
corrupção, bem como fomen-
tar e disseminar uma cultura 
de ética empresarial, punin-
do-se não só o agente do ato 
lesivo, mas também a própria 
empresa.

Por isso, a importân-
cia do canal de denúncias, aci-
ma informado, para que qual-
quer pessoa possa, ainda que 
anonimamente, contribuir para 
o aprimoramento de nossa ati-
vidade empresarial e de nossa 
sociedade.

Expediente:
Gonzalez Acontece
www.frangogonzalez.com.br
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PÁG 02

AFAGO e Por Pirangi realizam 
torneio de futebol

No dia 1º de Setembro 
as crianças do time de futebol 
da AFAGO e do projeto Por 
Pirangi participaram de um 
torneio de futebol na Escola 
Villa Lobos, organizado pelo 

No dia 23 de agosto, a 
AFAGO (Associação dos Fun-
cionários e Amigos do Frango 
Gonzalez) organizou o 11º 
Brechó. A atividade promove 
a reutilização de produtos 
(especialmente roupas, cal-
çados e acessórios) e busca, 
assim, promover a sustenta-
bilidade ambiental e a inte-
gração entre os funcionários. 
Tudo o que é vendido provêm 
de doações de funcionários, 
amigos e clientes do Frango 
Gonzalez.

Como todos os anos, 
o dinheiro arrecadado será 
utilizado para as despesas 
das ações sociais da AFAGO, 

como o time infantil de futebol 
e o brinde de Natal.

O próximo Brechó já 
está sendo preparado. 

Doe produtos (em 
bom estado) que você e sua 

11º Brechó da AFAGO 
foi um sucesso

família já não usam. Aceita-se 
todo tipo de produto: roupas, 
calçados, brinquedos, utilida-
des domésticas, eletrodomés-
ticos. Participe!

professor João Paulo e patro-
cinado pela empresa Gonza-
lez e a AFAGO.

Houve premiação com 
medalhas e troféus, e ao final, 
foi servido um lanche.

A prática de esportes 
é uma importante forma de 
aprendizado e convivência. 
Contribui para a formação da 
cidadania, a inclusão social e 
qualidade de vida das crianças.



FG EM FOCO

Diariamente, a partir 
das 4 horas é servido o café 
da manhã para os funcioná-
rios do Abatedouro.

A responsável pelo 
café da manhã é a senho-
ra Aparecida Gerolli Vitório 
(Cidinha). Dedicada em pro-
porcionar o melhor para os 
funcionários, todos os dias 
ela chega à empresa por volta 
das 3h e inicia os preparati-
vos.

Organiza os pães em 
bandejas, ferve o leite, faz o 
café e o achocolatado. O café 
fica à disposição dos funcio-
nários na sua chegada para 

o trabalho. Segundo Cidinha, 
os funcionários são recep-
cionados por ela com muito 
carinho e em troca, também 
recebem deles a mesma edu-
cação e respeito. Após o ter-
mino do café da manhã, ela 
organiza o refeitório, fazendo 
a limpeza para iniciar o traba-
lho de aquecer as marmitas 
para o horário do almoço. A 
Diretoria do Frango Gonzalez 
agradece o comprometimento 
desta mulher especial, que 
prepara e serve o café para 
dar energia durante a jornada 
de trabalho.

ESPAÇO RH/SEGURANÇA DO TRABALHO

NOSSO CAFÉ DA MANHÃ
Cidinha
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Grupo Gonzalez Realiza Treinamento de Liderança Para Seus funcionários
Aconteceu no último dia 

29 de Setembro na Escola Villa 
Lobos, a primeira etapa do Treina-
mento “Líderes Vencedores” para 
os funcionários do Grupo Gonzalez 
em parceria com a Completa Ges-
tão Empresarial. A abertura foi rea-

NOSSAS CIDADES

Localizada a 343km de 
São Paulo, a cidade de Pirangi 
completou 123 anos de funda-
ção em 7 de março. 

Os 11.362 Pirangien-
ses (segundo estimativa do 
IBGE em 2018), carregam con-
sigo um enorme orgulho quan-
do o assunto é a cidade onde 
moram. Os motivos para isso 
são fáceis de perceber. 

Uma população aco-
lhedora que vê os dias passa-
rem com aquele ar sereno de 
cidade do interior. O final de 
tarde é um convite para se jo-

Conheça o município de Pirangi (SP)
gar conversa fora nas praças 
ou calçadas da cidade. 

Com 97.7% do esgo-
tamento sanitário adequado, 
coloca a cidade na 84ª posição 
no ranking brasileiro. Outro nú-
mero bastante curioso é que 
Pirangi possui 97,3% das vias 
arborizadas, isso reforça ainda 
mais sua característica interio-
rana.

Em relação à econo-
mia, o PIB per capita chega a 
R$19.217,74 com média sala-
rial de 2 salários mínimos. O 
IDH (Índice de Desenvolvimen-

to Humano) atinge a excelente 
marca de 0,756 pontos, con-
siderado uma marca alta em 
relação à média nacional que é 
de 0,699.

Como um ponto inte-
ressante da cidade, destaca-se 
o “coqueiro torto”, que chama 
atenção de todos que a visi-
tam pela sua peculiaridade e 
se tornou um local de interesse 
turístico

Nossa empresa fomen-
ta a economia, gerando muitos 
empregos diretos e indiretos na 
cidade e na região. Isso contri-

bui para a movimentação do 
comércio local de bens e ser-
viços. 

Pirangi é um orgulho 
para quem nasceu e também 
para os que escolheram essa ci-
dade hospitaleira como morada! 

lizada com as boas vindas da Dire-
tora Alice Gonzalez e o treinamento 
reuniu cerca de 40 participantes 
que ocupam cargos estratégicos 
no grupo onde puderam vivenciar 
conceitos de Gestão de Pessoas, 
Técnicas de Liderança, Desenvol-

vimento de Equipe, Relacionamen-
to Interpessoal entre outros.

A segunda etapa do Trei-
namento acontecerá após a aplica-
ção da Avaliação de Desempenho 
que está prevista  para o mês de 
novembro.



Entretenimento

Labirinto: Ajude O unicórnio a 
chegar no arco íris

É hora de colorir!
É HORA DA DIVERSÃO!

RECEITAs

Aprenda como fazer 
fantoches de meia e deixe 
uma criança feliz, principal-
mente as que gostam de his-
torinhas.
• Para fazer fantoche com 

meia você irá precisar 
de:

• Meia de sua preferência;
• Retalhos de feltros com 

as cores ou com as es-
tampas de sua preferên-
cia;

• Tesoura comum;
• Linha para costura com a 

cor combinando com os 
materiais escolhidos;

• Lã preta;
• Pistola de cola quente;

• Olhos móveis de plástico 
ou os modelos de olhos 
de sua preferência.

FANTOCHE 
PASSO A PASSO                      

Comece separan-
do todos os materiais que 
você vai utilizar no processo 
de como fazer fantoches de 
meia. Corte o calcanhar da 
meia para criar as orelhas. 
Vire para o avesso. Costure 
as partes das orelhas, com 
o auxílio da agulha de mão e 
da linha para costura. Ainda 
pelo avesso, alinhave a ponta 
da meia e puxe, para franzir. 
Arremate a linha e corte-a. 

FAÇA VOCÊ MESMO

Como Fazer Fantoches de Meia

Nas próximas edições, gostaríamos de contar com a 
sua participação. Vamos criar um espaço no informativo 
Acontece, com a sua receita, que contenha os produtos 

Gonzalez. Para participar, você precisa enviar a sua 
receita, juntamente com a foto do seu prato (não vale 

pegar da internet hein?!) para o e-mail: 
rh@frangogonzalez.com.br.

A cada edição, vamos divulgar uma deliciosa receita. 
Caprichem!
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para enfeitar o seu fantoche, 
crie bigodes com a lã preta e 
costure, cole olhos e focinho. 
Corte a língua. Para finalizar 
a sua peça, basta costurar a 
língua dentro da boca do fan-

toche, dentro da parte onde 
foi franzido. E está pronto!

Fonte: https://www.artesanatopasso-
apassoja.com.br/como-fazer-fanto-
ches-de-meia/


