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 No dia 8 de março as colaboradoras da 

Granfino ganharam uma homenagem especial 

pelo Dia Internacional da Mulher: um dia 

inteirinho de cuidados, mimos e celebração!

 Durante o horário do almoço as colabora-

doras puderam se cuidar e se embelezar com 

os tratamentos oferecidos pela Granfino em 

parceria com o SENAC Rio. Quem quisesse 

podia ser maquiada, cuidar do cabelo ou ainda 

fazer depilação.

 Ao final do expediente, as colaboradoras 

ainda tiveram direito a uma confraternização, 

com bolo e uma apresentação especial do 

Coral Granfino, inteiramente dedicada a elas. 

No repertório, músicas que falavam sobre a 

força e a beleza das mulheres brasileiras.

 Além de cantar e dançar animadamente 

junto com o coral, todas as participantes 

ganharam de presente uma caixa de sabone-

tes e ainda puderam concorrer ao sorteio de 

dois kits de hidratantes doados pela Ginástica 

Laboral Body Building.

EMPRESA

Mulheres da Granfino recebem 
um dia de homenagens

ESPAÇO SAÚDE

Menopausa

O que é?
 A menopausa é a última menstruação da 

mulher. Nesta fase ocorre a transição do período 

reprodutivo ou fértil para o não reprodutivo, 

devido à diminuição dos hormônios sexuais 

produzidos pelos ovários.

 A diminuição dos níveis hormonais é um fato 

que ocorre com todas as mulheres e se inicia ao 

redor dos 40 anos. Algumas mulheres podem 

apresentar um quadro mais acentuado de sinais 

e sintomas, porém todas chegarão à menopausa.

O que se sente?
 Os sintomas mais freqüentes são: 

- Ondas de calor, que causam uma vermelhidão 

súbita sobre a face e o tronco, acompanhados 

por uma sensação intensa de calor no corpo e 

por transpiração.

- Modificações na flora vaginal, como secura e 

predisposição a inflamações.

- Dificuldade de esvaziamento da bexiga, inconti-

nência e ardência urinária.

- Alterações do humor, ansiedade, depressão, 

fadiga, irritabilidade, perda de memória e insônia 

devido às alterações hormonais que afetam a 

química cerebral.

- Diminuição da libido

- Aumento do risco cardiovascular pela diminui-

ção dos níveis de estrogênio.

- Osteoporose, que é a diminuição da quantidade 

de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais 

propensos às fraturas, principalmente no nível da 

coluna vertebral, fêmur, quadril e punho.

O que fazer?
 Alguns alimentos como a soja, a linhaça, leite, 

iogurtes e queijos ajudam a aliviar os sintomas 

da menopausa e oferecem uma série de 

nutrientes, como as isoflavonas, que tem ação 

semelhante ao estrogênio, e o cálcio, perdidos 

neste período de transição. 

 Além da boa alimentação, a prática de uma 

atividade física regular também combate os 

fatores de risco trazidos pela menopausa. 

Cuide-se e tenha mais qualidade de vida!

Fonte: www.abcdasaude.com.br

Hipertensão

Carlos Alberto de Almeida
Médicos do trabalho
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MISSÃOGRANFINO VISÃOGRANFINO
Desenvolver e fornecer produtos de qualidade priorizando a 
satisfação do consumidor, assegurando a rentabilidade, sempre com 
base em princípios éticos e de responsabilidade sócio-ambiental.

Ser Líder atuante em âmbito nacional, referência em qualidade 
de produtos, serviços e excelência em gestão, inovando em 
tecnologia e desenvolvendo novos produtos e mercados.

Editorial Silvia Coelho Lantimant  Presidente da Gran�no

ANIVERSARIANTES

Abril
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 Feliz por tudo
 Acabei de ler o livro “Feliz por Nada” de Martha Medeiros. 

Entretanto, Martha que me perdoe (até porque gosto muitís-

simo das crônicas que ela escreve), mas, a meu ver, devemos  

é “Ser Feliz por Tudo”. 

 Começamos a ser felizes, quando nos aceitamos tal como 

somos, incondicionalmente!

 Somos felizes, quando valorizamos tudo aquilo que temos, 

em vez de nos lastimarmos pelo que não temos ou não 

podemos ter (pelo menos naquele momento). Temos de 

perder a mania de achar que a grama do vizinho é sempre 

mais verde.

 Somos mais felizes, quando chegamos à conclusão que 

a satisfação completa nem sempre pode existir, mas os 

momentos felizes, ah, esses sim, devemos degusta-los 

bem devagarinho!

 Somos mais felizes, quando conseguimos entender que 

altos e baixos, alegria e tristeza, entusiasmo e decepção, são 

partes integrantes das nossas vidas e não podemos nos 

abater por isso. Ao contrário, temos que reagir e sair do 

“buraco” em que nos encontramos.

 O tempo realmente cura tudo. Nossas decepções e dores 

são importantíssimas e sérias, pois são elas que, bem adminis-

tradas, nos fazem melhorar como pessoas. Crescemos com a 

dor e temos que respeita-las! Temos que aprender a dar 

tempo ao tempo, pois a tristeza passa e a vida nos leva por 

novos caminhos. 

 Somos imensamente felizes com as nossas conquistas. E 

dentre elas está tudo aquilo que de novo aprendemos para 

depois vir a repassar a alguém; isso nos faz fixar mais na 

memoria. A escritora Cora Coralina (1889-1985) dizia: “Feliz 

é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina”.

 E por fim, devemos reservar um momento do nosso 

dia para dizermos bobagens e não economizar nunca o 

bom humor... 

 Sorrir muito não custa nada e nos ajudará a nos aproximar-

mos das pessoas. Ninguém aguenta uma pessoa carrancuda e 

mal humorada por muito tempo. 

 Com tão pouco ou quase nada, conseguiremos ser “Feliz 

por Tudo”!

 Uma boa Páscoa a todos!

Dia 1 . Dia da Mentira
Dia 2
530     Marcia Maria Pereira da Silva       
850     Edgar Monteiro de Lima                
Dia 3
451     Ronaldo Guimaraes Sant`anna        
507     Denilson Pereira Rosa            
577     Deimison Pereira Rosa         
Dia 4
075     Ivan de Lima                    
Dia 5
737     Wellington Soares Pereira      
Dia 6
265     Claudio Maciel da Cruz         
Dia 7
207     Frederico Gomes Ponce          
Dia 8. Páscoa
203     Rafael Souza Samuel             
471     Thiago Feitosa Pires            
720     Alessandro Rodrigues Pereira      
Dia 9
038     Monique Vitoria Balduino          
790     Flavio do Nascimento S Souza          
Dia 10
376     Mario da Silva Guimaraes           
Dia 11
013     Eduardo dos Santos Trapiar         
344     Emerson Pereira da Silva            
612     George Cosme dos Santos            
877     Jorge Luiz de Azevedo             

Dia 12
264     Franklin Fernandes de Souza      
467     Leandro Gomes da Silva          
Dia 13
594     Marcos Vinicius Coelho Silva        
Dia 14
948     Natanael da Silva Nascimento      
Dia 15
177     Jose Lucas Pereira                    
570     William Vilander Costa Furtado      
Dia 16
194     Luiz Andre Abreu Maria              
Dia 17
071     Roberto Luis Pereira de Lima        
381     John Beik de Oliveira Lima          
Dia 18
576     Marcus Vinicius Honorio Silva        
787     Leandro Roberto Pontes E Silva      
Dia 19. Dia do Índio
072     Ailton C Vicente de Oliveira        
137     Luis Claudio G da Silva            
562     Bruno Lima da Silva                 
937     Carlos e Nascimento de Almeida        
Dia 20
223     Alexandre do Nascimento Nabuco       
558     Solange da Silva Alves           
581     Anderson Fernandes Bernardo         
872     Silvio Luiz Pereira Lima          

Dia 21. Tiradentes
004     Nelcy da Silva Ferreira             
514     Jhonata Tavares Pereira           
Dia 22
551     Rafael da Silva Batista          
Dia 23
391     Jose Roberto Del Barba             
Dia 24
726     Genival Galdino da Silva           
Dia 25
045     Angela Guimaraes Antunes         
176     Jorge Luiz Pacheco               
Dia 26
103     Fabiano do N de Castro             
277     Wilson Nacife de Lima               
Dia 27
095     Jorge de Freitas Macena         
154     Fabio Belmond                     
Dia 28. Dia da Sogra
008     Gisele de Oliveira Silva          
543     Rogerio C N Guimares Junior       
687     Luciano Coutinho Lino                 
Dia 29
126     Valdeir Olimpio da Costa          
827     Danubia Batista Moreira              
Dia 30
130     Julio Cezar Marques Gomes        
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Granfino é sucesso “das arábias” na Super Rio 2012
EMPRESA

Os resultados sociais da Granfino em 2011

EMPRESA

Alunos do Classe Anexa fazem exposição 
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 Em março a Granfino mais uma vez partici-

pou da Super Rio Expofood, uma das maiores 

feiras do país voltadas para o setor de alimen-

tos. O evento reuniu clientes de mercados, 

compradores e atacadistas de todo o Estado do 

Rio de Janeiro, no Riocentro, entre os dias 20 e 

22 deste mês.

 Posicionado em uma das ruas mais 

movimentadas da exposição, o estande da 

Granfino se destacou pela beleza e grandiosi-

dade, chamando a atenção de todos os visitan-

tes da feira. Como nos anos anteriores, o 

principal objetivo da participação da empresa 

na Super Rio foi aproveitar a oportunidade 

para estabelecer contatos, fechar negócios e 

expor seu mix de produtos.

 O estande deste ano teve como tema o 

mundo árabe e seus sabores, aproveitando para 

dar ênfase à linha de molhos da Granfino. 

Vitrines, decoração e cardápio do estande 

foram todos pensados a fim de evocar a cultura 

árabe e sua beleza.

 Como no ano anterior, o cardápio oferecido 

aos visitantes do espaço foi assinado pelo Chef 

Rafael Greenball com base em nosso mix de 

produtos e no tema do estande. Além dos 

pratos típicos, quem visitou o espaço da Granfi-

no na feira também pode conferir um belíssimo 

show de dança do ventre, apresentado durante 

os três dias de evento, sempre no fim do dia.

 A exemplo do ano passado, além do público 

presente na feira, o estande da Granfino 

também recebeu um grupo de 15 colaborado-

res da própria empresa que, através de uma 

parceria com a Firjan, foram selecionados para 

ver de perto os lançamentos e o sucesso de 

nosso espaço no evento.

 No mês de março, a Granfino publicou o 

seu Balanço Social. Os seus dados mostram 

que a nossa empresa teve um bom período 

financeiro e que continuou investindo bem 

em seus colaboradores e em projetos sociais 

da localidade. 

 Em 2011 as vendas superaram as de 

2010 em 12%. Contudo as diversas 

despesas e investimentos fizeram 

com que o resultado operacional 

(lucro do período) chegasse a 

23,92% do resultado lucrativo do 

período anterior. Somente com a folha 

de pagamento de seus funcionários, a 

Granfino investiu mais de 18 milhões de 

reais. E com o pagamento de taxas e 

impostos ao governo, tais como IPTU, 

ICMS, IPI, IRPJ etc., o valor gasto foi de mais de 

24 milhões de reais.

 Com o público interno, os investimentos 

chegaram a 2,6 milhões de reais. Especifica-

mente, com a alimentação (restaurante, 

cestas básicas e vale-refeição) o investimen-

to foi de R$ 858 mil; com a saúde (exames 

médicos, consultas e medicamentos), R$ 424 

mil; com segurança e saúde no trabalho, R$ 

159 mil; com a educação (Programa Classe 

Anexa e outros cursos), R$ 260 mil; com a 

capacitação e desenvolvimento profissional, 

R$ 14 mil; com a cultura (Coral Granfino), 

R$ 10 mil; com o repasse da participação 

nos lucros, R$ 223 mil; e com outros benefí-

cios mais de R$ 700 mil.

 

 Já em relação aos investimentos externos, a 

Granfino fez doações financeiras e de produ-

tos, contabilizando um valor superior a 105 

mil reais. Estas doações foram destinadas ao 

patrocínio das feijoadas da Império Serrano, 

da Beija-Flor e da APAE, além de projetos 

sociais voltados para o combate à fome e a 

segurança alimentar, como é o caso do Banco 

Rio de Alimentos do SESC de Madureira e do 

Banco de Alimentos da Prefeitura de Nova 

Iguaçu. O Balanço Social mostra também que 

a empresa investiu mais de 130 mil reais para 

diminuir o impacto de sua atividade produtiva 

sobre o meio ambiente.

 No final do Balanço é apresentada a 

Distribuição do Valor Adicionado 

(DVA), que evidencia os valores 

correspondentes à formação de 

riqueza gerada pela empresa e sua 

respectiva distribuição. De acordo 

com esse demonstrativo pode-se 

perceber que grande parte do 

valor adicionado é direcionada 

para o governo (56,86%) e para 

os colaboradores (33,91%), e 

outra parte menor para as 

despesas financeiras (7,87%), 

os acionistas (0,51%) e a 

própria empresa (0,85%).

 Finalizando, podemos observar que o 

Balanço Social expõe o fato de que a Granfi-

no, além de contribuir para a sociedade com o 

pagamento de impostos e taxas, continua 

investindo robustamente em seus colabora-

dores e em ações sociais externas, cumprindo 

o seu compromisso de ser uma empresa que 

busca progredir cada vez mais em responsabi-

lidade social.
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Carlos Henrique Menditti
Núcleo de Responsabilidade social Gran�no
responsabilidadesocial@granfino.com.br

 No dia 22 de março o refeitório da Granfino 

abriu espaço para a arte: uma exposição de 

trabalhos em argila realizada pelos alunos da 1ª 

Etapa do Ensino Fundamental do programa 

Classe Anexa.

 Organizada pela professora Alessandra 

Aristides, a mostra exibiu figuras criadas pelos 

alunos para representar acontecimentos de suas 

próprias vidas. O objetivo, segundo ela, foi 

incentivar a criatividade e os trabalhos manuais:

 “Estamos desde o ano passado realizando 

com os alunos um projeto sobre o mundo do 

trabalho e a diferença entre o trabalho manual 

e o industrial. Essa atividade veio como um 

complemento deste projeto”, diz.

 Parabéns aos nossos artistas do Classe 

Anexa, que  mostraram todo o seu talento na 

criação de peças bonitas e fiéis a ideia proposta! 

Alunos do Classe Anexa fazem exposição 

SebastiãoSebastião

Maria

Severino

Claudio

Genival

À esquerda, Sr. Joaquim Cunha (Supermercados Prezunic)

Sr. e Sra. Pinho (Supermercados Guanabara)

Ao centro, Sr. e Sra. Cunha (Supermercados Intercontinental)

Colaboradores Granfino

Cleucio Lantimant e sócios das empresas de representação 
que atendem à Granfino  
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RH PENSANDO EM VOCÊ

Direito das Mulheres – Continuação

Valéria Medeiros
Gestora de Recursos Humanos da Gran�no
valeria@granfino.com.br

EMPRESA

SST e Manutenção 
realizam curso de NR-10

 Neste mês de março os departamentos de 

SST e Manutenção concluíram o curso de 

NR-10, sobre cuidados e procedimentos de 

segurança para a realização de serviços de 

manutenção na área fabril, em especial aqueles 

relacionados à rede elétrica.

 Voltado especificamente para os 

colaboradores que trabalham diretamente 

com instalações elétricas, o curso visou, 

principalmente, evitar acidentes de trabalho e 

resguardar esses colaboradores de qualquer 

operação que possa lhes trazer algum risco.

 Realizado em encontros entre os meses de 

janeiro, fevereiro e março, o curso foi dividido 

em três partes: primeiros socorros, segurança 

em serviços de eletricidade e princípios 

básicos de prevenção de incêndios.

 O curso, que teve duração total de 40 

horas, apresentou medidas preventivas de 

segurança nos serviços elétricos, como 

detecção de tensão, sinalização correta, travas 

e bloqueios elétricos.

 O curso de NR-10 é exigência do 

ministério do trabalho e faz parte da agenda 

de treinamentos da área de Saúde e Segurança 

do Trabalho da Granfino.

 No mês passado falamos sobre os direitos das 

mulheres e do desrespeito a esses direitos em 

algumas relações violentas. Este mês falaremos 

sobre os diferentes tipos de violência e agressão.

 Identificando alguns tipos e formas 

de violência:

VIOLÊNCIA FÍSICA  

quando seu companheiro:

• empurra você, lhe dá tapas, morde, corta, 

empurra, queima ou cospe;

• detém você contra sua vontade;

• perturbar ou ameaça você com uma arma 

mortal, seja um revólver, uma faca, uma navalha, 

um martelo, um machado, uma tesoura, 

corrente e etc..;

• abandona você, trancando-a dentro de casa;

• deixa você sem assistência quando está 

doente ou grávida;

• coloca você e seus filhos propositalmente 

em risco;

• impede você de trabalhar e ao mesmo 

tempo não garante sua sobrevivência material.

VIOLÊNCIA EMOCIONAL 

quando seu companheiro:

• diz que você é uma mulher estúpida, burra e louca;

• diz que você é uma prostituta, gorda, magra, 

feia e etc;

• diz que você nunca faz nada direito, que não 

é uma boa mãe;

• diz que nunca lhe desejou e que você não 

não merece coisas boas;

• diz que sua mãe é uma prostituta;

• nega-lhe carinho, só para castigá-la;

• ameaça espancar você e seus filhos;

•  impede você de trabalhar, ter amizade ou sair;

• conta-lhe sobre suas aventuras amorosas;

• acusa-a de ter amantes.

VIOLÊNCIA SEXUAL 

quando seu companheiro:

• Força-a a Ter relações sexuais quando você 

não quer, ou quando está doente, colocando 

sua saúde em perigo;

• Força-a a praticar atos sexuais que não lhe 

agradam ou praticar sexo com sadismo;

• Critica seu desempenho sexual;

• Força-lhe a ter relações sexuais com outras 

pessoas ou presenciar outras pessoas tendo 

relações sexuais;

• Conta-lhe sobre suas relações sexuais com 

outras pessoas;

ATOS DESTRUTIVOS  

quando seu companheiro:

• Quebra os móveis, revira  a casa, joga seus 

pertences na rua;

• Destrói ou esconde seus documentos 

pessoais;

• Destrói ou rouba seus bens ou objetos 

pessoais; roupas, fotos ou qualquer coisa que 

seja importante para você;

• Mata seus animais de estimação para 

castigá-la ou assustá-la.

 Nunca encare nenhum desses acontecimen-

tos como normal ou como prova de amor do 

seu companheiro, olhe para si e procure forças 

para mudar o rumo da sua vida, pois tenha a 

certeza que você não merece “viver” dessa 

maneira e que nunca é tarde para ser feliz. 

 Mulher guerreira, vitoriosa, uma fortaleza 

disfarçada,  saia desse marasmo e desse mar de 

infelicidade que se transformou a sua vida, não 

seja cumplice do seu agressor, e tenha a 

certeza que você é capaz de  renascer das 

cinzas, pode até perder uma luta, mas a vitória 

é sua, basta acreditar.

6

EMPRESA

Ping Pong
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 No último dia 8 de março os colaboradores 

da Granfino receberam uma palestra sobre 

fotoproteção. A iniciativa foi resultado da 

parceria entre a empresa e o SESI Nova 

Iguaçu, através de seu programa de Saúde e 

Qualidade de Vida.

 Ministrada pela dermatologista Mônica 

Roustum, a palestra apresentou os riscos 

relacionados à exposição solar, como queima-

duras, alergia, envelhecimento e câncer de 

pele, além da maneira correta de se prevenir 

os mesmos, como o uso do bloqueador solar, 

independente da estação do ano.

 No dia 2 de março a Gran apresentou aos 

sócios das empresas de representação que lhe 

atendem sua nova campanha de vendas. O 

objetivo é aumentar o número de clientes que 

compram entre 20 e 30 volumes de ração.

 Batizada de “Grancão 50 por 50%” a campa-

nha irá distribuir comedouros para cães com a 

logomarca da Gran. Para cada 50 volumes de 

15kg que o lojista comprar, receberá 25 come-

 Ao final da apresentação, os colaboradores 

também puderam tirar algumas dúvidas sobre 

problemas relacionados ao abuso de exposi-

ção solar e outros tipos de problemas de pele.

 Quem quiser saber mais sobre cuidados com 

a pele ou investigar algum problema também 

pode receber atendimento da própria doutora 

Mônica no serviço de saúde do SESI Nova 

Iguaçu através da parceria com a Granfino.

 A doutora Mônica Roustum atende na 

unidade Nova Iguaçu no SESI às quintas-feiras 

à tarde e consultas podem ser agendadas 

pelos telefones 0800 0231 231 ou 4002.0231. 

EMPRESA

Colaboradores recebem palestra 
sobre fotoproteção

EMPRESA

Gran divulga nova campanha 
de vendas

Registro: 7199

Chapa: 915

Nome: Waldo da Silva Santos

Idade: 43 anos

Função na empresa: Promotor de vendas

Quanto tempo de empresa: 13 anos

Defeito: Teimosia

Qualidade: Ser prestativo

Comida predileta: Rabada

Torce por qual time? Vasco

Pratica algum esporte? Não

Nas horas de folga gosta de: Ficar com a família

Registro: 7246

Chapa: 674

Nome: Jadilce Caetano Pimenta

Idade: 33 anos

Função na empresa: Auxiliar de extração 

Quanto tempo de empresa: 13 anos

Defeito: Ansiedade

Qualidade: Bondade

Comida predileta: Carne assada com batata-frita

Torce por qual time? Nenhum

Pratica algum esporte? Não

Nas horas de folga gosta de: Ir para a igreja 

e passear com a família 

Registro: 7253

Chapa: 586

Nome: Ricardo Miguel Guida

Idade: “Suficiente para saber 

o certo e o errado”

Função na empresa: Empacotador

Quanto tempo de empresa: 14 anos

Defeito: “Todos”

Qualidade: “Ser amigo de todos”

Comida predileta: Nhoque

Torce por qual time? Botafogo

Pratica algum esporte? Não

Nas horas de folga gosta de: Passear com a família 

e ir para a igreja 

Registro: 7254

Chapa: 793

Nome: Arilson Arlindo da Silva

Idade: 43 anos

Função na empresa: Eletricista

Quanto tempo de empresa: 14 anos

Defeito: “Todos”

Qualidade: Ser trabalhador

Comida predileta: Macarrão

Torce por qual time? Flamengo

Pratica algum esporte? Não

Nas horas de folga gosta de: Ver TV 

douros como brinde para seus consumidores.

 Dânia Castro, supervisora de vendas da 

Divisão Animal, fala que a campanha é uma 

oportunidade não só de aumentar as vendas 

de ração como também de tornar a marca 

ainda mais próxima dos donos de animais.

 “As campanhas sempre são bem vindas com 

o objetivo de impulsionar as vendas”, afirma.
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Palavras cruzadas

PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Sylvio Coelho

PRESIDENTE Silvia Maria Coelho Lantimant

DIRETOR DE COMPRAS José Antônio Coelho

DIRETOR INDUSTRIAL Fernando Coelho

DIRETOR DE VENDAS

Cleucio Gonçalves Lantimant

DIRETORA FINANCEIRA

Renata Baroni Coelho

GERENTE DE MARKETING Felipe Coelho Lantimant

JORNALISTA RESPONSÁVEL

Thais Christ (MTB 30494 RJ)

PROJETO EDITORIAL Comunicação Granfino

PROJETO GRÁFICO Marketing Granfino

PERIODICIDADE Mensal

TIRAGEM 600 exemplares

Expediente
RECEITA

Salada de atum 
com feijão branco
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INGREDIENTES

• 500g de Feijão Branco Granfino

• 2 latas de atum

• 1 cebola picada

• 1/2 xícara de chá de salsinha e cebolinha

• 1/2 xícara de chá de Azeite Estoril 

Extra-Virgem

• 4 colheres de sopa de vinagre

• Sal e pimenta a gosto

MODO DE PREPARO

Lave o feijão branco Granfino e coloque-o 

em um recipiente com 1 litro de água. Deixe 

de molho de um dia para o outro. Cozinhe 

sem deixar amolecer muito, depois de frio, 

acrescente os demais ingredientes, misturando 

suavemente. Leve a geladeira por 1h e sirva em 

seguida.

RENDIMENTO 

8 porções

TEMPO DE PREPARO 

Aprox. 30min 
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Horizontal

1. Médico de crianças
4. Período de descanso
6. Refeição rápida
12. Aparelho útil no verão
15. Tipo de inseto
16. Zeca (?), cantor
17. Onde se guarda dinheiro

Respostas: 1. Pediatra - 2.Tenis - 3. PR - 4. Ferias - 5.Ideia - 6.Lanche 
7.Abacaxi - 8. Telhado - 9. Lirio - 10. Bateria - 11. Londres - 12. Ventilador 
13. Sogra - 14. Sim - 15. Mosca - 16. Pagodinho - 17. Cofre

Vertical

2. Calçado esportivo
3. Paraná (sigla)
4. Alegre, contente
5. Pensamento, reflexão
7. Fruta azeda
8. Cobre as casas
9. Tipo de flor
10. Instrumento musical
11. Capital inglesa
13. Mãe da esposa
14. Resposta afirmativa


