Água mineral
também no inverno!
Com a chegada do friozinho, bebidas frescas ou geladas não
mais apetecem tanto, e a pedida passa a ser um bom café, chá,
chimarrão e sopas. Muitas pessoas consomem água mineral durante as estações mais quentes do ano, entretanto, quando chega
a hora de preparar suas bebidas quentes no inverno, acabam utilizando água da torneira.
Além de garantir um melhor sabor no preparo desses alimentos, a água mineral contribui para o bom funcionamento do nosso
organismo. O corpo precisa de vários complementos, como cálcio, magnésio, sódio, potássio e flúor, que são encontrados na
água mineral em sua forma natural.
Confira os benefícios à saúde dos elementos contidos na água
mineral:
Magnésio: Ajuda a combater a depressão, favorece no
desenvolvimento da musculatura e ajuda a desenvolver o
sistema cardiovascular. Conseqüentemente, ajuda a prevenir ataque cardíaco.
Sódio: Contribui para um melhor funcionamento dos
músculos e atua diretamente na elasticidade da nossa musculatura.
Cálcio: Mantém fortes e saudáveis os nossos dentes.
Ajuda a conservar os batimentos cardíacos e ainda diminui a
insônia.
Potássio: Envia oxigênio para o cérebro. Proporciona
uma maior clareza de ideias, ajuda no raciocínio.
Flúor: Combate a cárie e é encontrado na composição
natural da água mineral (não é um composto adicionado ao
produto).
Lít
io: Tem ação no equilíbrio do humor, na sensação de
Lítio:
bem-estar e na preservação da neurotransmissão.
Portanto, da próxima vez que for esquentar a água do chimarrão ou preparar aquela sopinha para enfrentar o frio que vem por
aí, pense nos benefícios que o consumo da água mineral trará para
você e sua família!

leia também:

• Participação em eventos ligados à saúde e ao esporte
• ITATI no Dia Mundial da Água
• Adotamos mais Procedimentos Operacionais Padrão

editorial

editorial
Estimados leitores,
Existe entre os ciclistas uma frase
bem humorada que se refere a um
tipo de competição de velocidade e
resistência. Diz o seguinte:
“Enduro. Se fosse fácil, não tinha
este nome.”
Podemos dizer algo semelhante a
respeito de nosso programa de
gerenciamento de qualidade total:
“Se fosse fácil, alguém já teria feito”.
Brincadeiras à parte, quando
encaramos o desafio da
implantação da Qualidade Total na
Bebidas Araçá, já sabíamos de
antemão o tamanho da tarefa, suas
dificuldades, e que os resultados não
aconteceriam da noite para o dia.
Perseverar é questão de ordem em
um programa destes. Por mais
tentador que seja a vontade de
desistir face aos tropeços pelo
caminho, sabemos que a longo
prazo isto pode assegurar a
longevidade da empresa, de seus
produtos, e a manutenção e
ampliação de seu mercado
consumidor.
Por isso continuamos em frente.
Porque se fosse fácil, alguém já
teria feito.
Marcos Netto
Diretor da Qualidade
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Procedimentos Operacionais
Padrão na Produção
Nos meses de fevereiro, março e
abril, a ITATI deu prioridade para a realização de Procedimentos Operacionais
Padrão (POP) na área de Produção. Com
a parceria dos líderes do Grupo de Melhoria Contínua e dos colaboradores,
foram realizados até agora, só na Produção, mais de 10 POPs. As máquinas e
equipamentos da empresa foram todos
identificados e fotografados para constar nos registros.

Melhoria no processo de seleção
Em abril de 2009 a ITATI realizou
uma melhoria em seu processo de
recrutamento e seleção. Hoje, ele
consiste nas seguintes etapas: anúncio, triagem, pré-entrevista, testagem psicológica, avaliação médica
e avaliação física.

ITATI parceira do evento
Diário de Canoas no seu Bairro
O projeto “Diário de Canoas no seu Bairro” é uma iniciativa que leva brincadeiras,
serviços e saúde à comunidade. A cada mês,
ocorre em um bairro diferente da cidade. A
ITATI é parceira dessa ideia.
Nesse ano, o evento ocorreu nos seguintes bairros:
24.01 – Rio Branco
28.02 – Guajuviras
21.03 – Vila Natal
25.04 – Niterói
Na edição de abril, no bairro Niterói,
mais de quatro mil atendimentos foram realizados. Confira as próximas datas e locais:
23 de Maio – Planalto Canoense – Escola estadual Planalto Canoense

20 de Junho – Santo Operário - Associação dos Moradores
18 de Julho - Bairro Igara

Espaço Interativo

sideração.
Prof. João Batista Ely Alves - Diretor Presidente

Caros Amigos,
Temos a grata satisfação de vir a Vsa.
mais uma vez agradecer-lhes, em nome
da ADULBRA e da COOM - Cooperativa
das Mulheres do RS, a parceria e gentileza do atendimento a nossas solicitações.
Enviamos protestos de alta estima e con-

Bom dia,
É de empresas como a de vocês que o
Brasil precisa! Respostas rápidas! Vou
procurar o endereço do seu cliente que
me atendeu.
Obrigado, Márcio Eduardo Oliveira.

ITATI parceira do
evento do Dia
Mundial da Água

Conheça João Dimer,
um de nossos
distribuidores

Perfil

Água mineral e a saúde

As celebrações do Dia Mundial da
Água realizadas no domingo, 22 de
março, em Canoas, incluíram apresentações de dança, teatro, coral e a realização de um culto ecumênico interreligioso. A ITATI foi uma das apoiadoras do evento.
As ações ocorreram no Parque Municipal Getúlio Vargas (Capão do Corvo), bairro Marechal Rondon, das 9 às
18h.

Conferência Distrital do
Rotary International
O encerramento do ano rotário 2008/2009
do Distrito 4670 aconteceu com 51ª Conferência Distrital num grande evento nos dias
30 de abril, 1º, 2 e 3 de maio no auditório da
Prefeitura de Tramandaí. Intitulada a Conferência dos Sonhos, o evento teve como grande diferencial a presença de palestrantes de
renome e apresentação dos trabalhos realizados pelos 57 Clubes de Rotary, Interacts,
Rotaracts e Casas da Amizade localizados em
30 cidades da região metropolitana, Vale do
Sinos, Vale do Paranhana, Vale do Caí, e parte de Porto Alegre.
A programação contou com o apoio da
ITATI, e aconteceu no auditório com palestras e apresentações, mas também houve
atividades paralelas no Parque Histórico
Marechal Manoel Luis Osorio, como almoços e atividades recreativas.
Fonte: Prefeitura de Tramandaí

Entrevista na rádio
Band AM no Dia
Mundial da Terra
O Dia Mundial da Terra é celebrado
em 22 de abril. Nessa data, o Diretor da
Qualidade da ITATI, Marcos Netto, participou do programa de rádio Manhã Band
falando sobre a importância da preservação do meio ambiente, em especial sobre os recursos hídricos.

João Dimer Hendler é distribuidor da
ITATI já há sete anos. Esse grande
parceiro da empresa conta que,
além de trabalhar com o comércio
da água mineral, melhorou sua
saúde consumindo o produto.
Após ser diagnosticado com
problemas respiratórios, João ouviu
do médico um conselho: que
tomasse mais água mineral e
cortasse os refrigerantes do
cardápio: “Ele disse que todas as
pessoas deveriam tomar todo dia
pela manhã pelo menos um copo de
água mineral”, explica.
Três anos depois de ter o hábito
incorporado a seu dia-a-dia, ele
conta que sua saúde melhorou
muito, e que seus exames têm
apresentado resultados excelentes.
Aliado ao tratamento, o costume de
beber a água mineral ajudou a
baixar seus índices de colesterol e de
açúcares no sangue. João se diz
muito satisfeito e recomenda a
mudança a todos.
Ping-Pong
Já trabalhei como: Motorista e
vendedor de gás.
Gostaria de ter sido: Sempre quis ser
motorista e vendedor.
Jamais trabalharia: Como motorista
de táxi.

Melhor conselho que já recebi: Do
meu irmão. Na época que trabalhava
com gás ele disse para eu mudar para o
ramo das bebidas, porque iria ter mais
sucesso.
Sou fã de: Da dupla Teodoro e Sampaio.
Quando estou tenso: Tomar
chimarrão.
Me gratifica no trabalho: Gosto de
estar na rua conversando com meus
clientes.
Me tira do sério: A malandragem.
Recado: Façam o que eu faço. Tomem
bastante água mineral.

Evento em parceria com a Goldsztein
A empresa Goldsztein comemorou,
juntamente com o aniversário de Porto
Alegre, os três anos do Parque Germânia,
que fica dentro do empreendimento Jardim Europa. A festa ocorreu no dia 28 de
março e contou com diversas atividades
esportivas e culturais.
Nesse dia foram inauguradas as novas pistas de caminhada e corrida, com
atletas convidados e autoridades do meio
do esporte e meio ambiente. A ITATI forneceu água mineral para os presentes.
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Corrida do Mar em Pinhal
A Corrida do Mar 2009 ocorreu no dia
28 de fevereiro no balneário Pinhal. Tratase de uma mini maratona que envolveu
mais de 80 participantes. A prova foi realizada sob a orientação da Federação Gaúcha de Triathlon.

A corrida tinha duas opções de percurso: um de cinco mil metros e o outro de 10
mil. No percurso, os atletas enfrentaram
asfalto, paralelepípedos e areia. No final,
os atletas receberam frutas e água mineral
ITATI.

Audax Porto Alegre e Audax do Vale
As provas de ciclismo de Audax são
disputas de alta resistência e orientação
em estradas, geralmente pavimentadas,
destinadas também para praticante iniciante e ciclista de final de semana, não
necessitando ser um atleta com bom
desempenho. Este fato justifica a participação de muitos ciclistas. Entretanto,
as provas Audax exigem disciplina e superação dos limites.
Recentemente a ITATI apoiou três
edições dessas provas no Rio Grande do
Sul. Em Porto Alegre o Audax 200 Km
ocorreu em 15 de março, e a prova de
300 Km em 17 de abril. O Audax do Vale
ocorreu em cinco de abril, em Lageado.

Aconteceu no domingo, 29 de março,
a 6ª corrida de Porto Alegre, um dos eventos que encerraram as comemorações do
aniversário da cidade. A Corrida foi realizada pela Secretaria Municipal de Esportes.
A largada foi dada pelo Prefeito José Fogaça, com a participação de aproximadamente 1300 corredores divididos em 38 categorias, num percurso de 10km para a Categoria Adulto e Revezamento de Duplas e 3km
para a Categoria Infantil.
A água mineral ITATI estava presente
garantindo a hidratação dos atletas.

Rodeio Crioulo em
parceria com a Vier

Apoio a rodeio em Festa do Trabalhador
Viamão

A em homenagem ao Dia do Trabalhador em Canoas reuniu milhares de pessoas
no Parque Municipal Eduardo Gomes.
A ITATI, em parceria com a Vier, foi uma
das apoiadoras do evento, que ocorreu
entre os dias primeiro e três de maio.

Entre os dias 24 e 26 de abril a ITATI
apoiou, em parceria com a erva mate Vier, o
30o Rodeio de Viamão.
O evento foi promovido pela Escola Técnica de Agricultura - ETA e ocorreu no Parque de Eventos Bento Gonçalves.

Corrida de
Porto Alegre

Ocorreu entre 16 e 19 de abril, no
Parque de Rodeios do CTG João Sobrinho, na Tapera dos Quadros, a margem da lagoa dos Quadros, o 13º Rodeio Crioulo Internacional de Capão da
Canoa, com o lema “Onde houver um
gaúcho, haverá tradição”. A ITATI forneceu água mineral aos presentes
para desfrutarem do sabor de sua parceira, erva mate Vier.

