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Editorial
SILVIA COELHO LANTIMANT
Presidente do Conselho de Administração 

Aniversariantes
MARÇO

Aniversariantes
ABRIL

Muitas homenagens com re-
ferência ao Dia das Mulheres 
foram feitas e publicadas, entre 
elas a do presidente Temer, que 
por sinal, muito criticada e ta-
chada de machista. 

Ora, não está aqui a ideia de 
se criticar nem defender nin-
guém, mas há coisas com as 
quais não podemos ir contra. 
Ainda vivemos numa sociedade 
em que a maioria das tarefas do-
mésticas são feitas pelas mulhe-
res e isso não as colocam nunca 
em posição inferior ao homem.  

Eu mesma, sempre trabalhei 
e nunca abri mão de adminis-
trar a minha casa e nunca me 
senti oprimida.  Por outro lado, 
nunca preguei um prego na pa-
rede, nunca fiz hidráulica e nem 
mecânica no meu carro. Não fiz 

nada disso, mas sempre arranjei 
quem o fizesse quando precisei.  

Quando as mulheres mandam 
bem na cozinha, não trabalham 
fora, cuidam do marido e dos 
filhos, não quer dizer que elas 
não sejam mulheres modernas 
e que sejam submissas. Apenas 
que tem a casa e a família como 
prioridades. Falar que mulher é 
dona de casa não é coisa de ma-
chista, mas de realista. 

Mulheres que gostam de se 
arrumar,  de usar maquiagem, 
gastar dinheiro com sapatos 
e bolsas e se preocupar com 
a beleza,  não quer dizer que 
sejam super f iciais  e fúteis . 
Apenas estão fazendo coisas 
normais para se sentirem bem 
consigo mesmas.

Quando as mulheres não 

choram por qualquer coisa, 
não gostam de ganhar f lores e 
não fazem a linha princesa, não 
é porque elas são insensíveis. 
Apenas não demonstram seus 
sentimentos como a maioria 
espera. E quando as mulheres 
se derretem facilmente e cho-
ram por qualquer bobagem, 
não quer dizer que elas sejam 
frágeis. Apenas têm os senti-
mentos mais a f lor da pele. Por-
tanto, não critiquem, apenas 
entendam que é assim que as 
mulheres funcionam. 

Na verdade, toda mulher 
pode ser “muitas” em uma só. 
A palavra “mulher” pode estar 
no singular, mas o sentido será 
sempre de Plural:  Mãe, Filha, 
Esposa, Irmã, Empresária, Ope-
rária, Amiga e Companheira.

Dia 01 
881  Alexsandro Martins Leão          
610  Jefferson Dias do Nascimento     
878  João Aurelio Rodrigues Vale    
Dia 02 
461  Leonardo Ferreira Lopes      
643  Sidney Dias do Nascimento      
Dia 03 
197  Celso Jose do Nascimento     
Dia 04 
262  Celio Aires         
714  Jackson William Santos da Silva    
Dia 05 
514  Murilo Henrique da Silva Silveira    
843  Paulo Cesar Guida     
117  Roberto Henrique dos S Costa   
Dia 06 
014  Evandro Freitas de Jesus     
622  Gilberto Gonçalves Costa     
106  Ricardo Ernesto dos Santos   
Dia 08
781  José da Silva Serafim Junior   
Dia 09
927  Andre Chaves Lima      
386  Jose Carmelo Mastrangelo   
614  Jurandir do N Assunção   
Dia 10
229  Caryguasil Sandro S da Silva   
544  Gleidson Castor da Silva     
161  Marco Antonio Ferreira      
Dia 11
933  Fernando Cesar da Silva Novaes   
035  Rosemary de Oliveira Duarte  
Dia 12
387  Luiz Carlos Del Barba     
785  Marcos Antonio da Silva    
Dia 14
092  Edhmarthini R de Oliveira    
185  Flavio Emerson Souza da Silva   
838  Isabela Avelino da Silva    

915  Valnei Pereira Pacheco  
Dia 15
763  Argemiro Esteves Filho     
Dia 16
869  Reginaldo Santana Amorim    
Dia 17
094  Marcos de Oliveira Santos  
Dia 18
764  Antonio Marcos G de Souza   
844  Daniel R Vasconcelos    
926  Rodrigo Souza da Silva          
Dia 20
565  Andre Luiz Souza da Silva     
Dia 22
102  Cristiano de Almeida Freitas    
Dia 23
404  Bruno de Sousa Nascimento    
049  Daniele Pinto Bezerra     
646  Gilmar Alves      
Dia 24
711  Edivan Edson de Menezes    
005  Emilia M Teixeira de Oliveira   
663  Rafael Roza Jacinto    
Dia 25
729  Jose Nilton Santos de Souza   
101  Nazareth de Castro Lopo    
077  Walmir Ferreira da Silva    
Dia 26
073  Josimar Barboza Porto     
032  Marilene Alves Pedra  
Dia 27
829  Karoline Alves Bandeira     
Dia 28
274  Joel Moreira Viana Filho   
Dia 29
628  Victor de Almeida    
Dia 30
078  Ednaldo Candido Costa 

Dia 02 
530  Marcia Maria Pereira da Silva
551  Anderson Telles da Silva
850  Edgar Monteiro de Lima
Dia 03 
451  Ronaldo Guimaraes Sant`anna            
577  Deimison Pereira Rosa          
631  Denilson Pereira Rosa                 
816  Gabriel Dias Guedes      
Dia 04 
075  Ivan de Lima                   
557  Fernando Araujo da Silva      
Dia 05
096  Jonathan Pereira da Silva              
221  Paulo Roberto Alves         
Dia 06 
265  Claudio Maciel da Cruz               
Dia 07
388  Luis F Magalhaes Nascimento    
Dia 08 
151  Paulo Roberto Cabral       
Dia 09
038  Monique Vitoria Medeiros        
790  Flavio do Nascimento S Souza     
Dia 10
110  George Siqueira Pereira           
376  Mario da Silva Guimaraes        
Dia 11
013  Eduardo dos Santos Trapiar   
661  George Cosme dos Santos     
877  Jorge Luiz de Azevedo  
Dia 12
399  Leandro Gomes da Silva    
Dia 14
220  Adriano de Oliveira
Dia 15
177  Jose Lucas Pereira    
Dia 16
108  Isonel Ricardo de Andrade

Dia 17
007  Roberto Luis Pereira de Lima           
837  Brian dos Santos Evangelista 
Dia 18
283  Fabio da Silva Ribeiro       
384  Alan Fernandes Vieira         
787  Leandro R Pontes e Silva    
Dia 19
937  Carlos e N de Almeida   
Dia 20
453  Anderson Fernandes Bernardo        
558  Solange da Silva Alves     
872  Silvio Luiz Pereira Lima       
Dia 21
004  Nelcy da Silva Ferreira  
Dia 23
225  Adalberto Francisco da Silva       
391  Jose Roberto Del Barba     
Dia 25  
176  Jorge Luiz Pacheco    
435  Angela Guimaraes Antunes    
Dia 26 
277  Wilson Nacife de Lima       
879  Jailson Rodrigues Bernardo    
Dia 27
154  Fabio Belmond             
366  Jose Apolonio O da Silva  
Dia 28
008  Gisele de Oliveira Silva           
036  Rogerio C N Guimares Junior    
687  Luciano Coutinho Lino        
871  Douglas C da Silva Oliveira     
Dia 29
105  Lucas de Souza Pinheiro         
147  Dilson de Almeida        
Dia 30
130  Julio Cezar Marques Gomes         
585  Jhon W da Silva Gil Pessoa 

Dia Internacional da Mulher

Toda mulher pode ser “muitas” em uma só
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Na Mídia

Granfino participa de  
matéria para o GloboNews
Produção industrial Nacional sobe 1,4% em janeiro 

O IBGE divulgou na manhã do 
dia 08 de março uma pesquisa com as 
perspectivas da produção industrial em 
2017. Após 34 meses de queda, a indús-
tria alimentícia nacional tem a primeira 
alta, de 1,4% em janeiro. Essa projeção, 
ou melhor, esse aumento de produção 
registrado é uma boa notícia para o mer-
cado e também para a Granfino. 

E para contextualizar os dados do 
IBGE, o Gerente de Marketing da 
nossa empresa, Felipe Lantimant, foi 
convidado para analisar o cenário do 
setor industrial em uma matéria da Glo-
boNews. “Esse ano de 2017 começou 

com uma perspectiva um pouco abaixo 
do ano de 2016 justamente por conta 
das crises que se deram em relação ao  
Estado do Rio de Janeiro, até mesmo 
com o contexto nacional. Entretanto, 
historicamente para a nossa empresa, por 
questões de sazonalidade e o período de 
férias, nos dois primeiros meses do ano é 
possível perceber uma baixa com relação 
ao ano, mas se as indústrias de alimentos 
já têm números positivos em relação ao 
ano anterior para nós da Granfino é mui-
to bom”, esclarece o Gerente em entrevis-
ta ao vivo para o programa que foi ao ar 
no Jornal das 10 horas.

A segurança deve estar presente 
em todos os setores de uma empresa, 
incluindo os locais de trânsito interno. 
Para que sejam evitados acidentes sé-
rios, algumas regras devem ser defini-
das, conhecidas e seguidas como:

• Para os motoristas, observar a 
velocidade máxima permitida de 20 
Km/h no interior da empresa;

• Respeitar os gabaritos que limi-
tam a áreas de estacionamento;

• Respeitar as regras internas de cir-
culação e estacionamento de veículos;

• Cuidar quanto a preferência dos 
pedestres;

• Observar quando a preferência 
é para veículos industriais e equipa-
mentos móveis, incluindo empilha-
deiras e outros;

• Ficar atento para a circulação 
das pessoas (passagem de pedestres, 
corredores internos e externos);

• Verificar quais veículos podem 
ser admitidos na empresa, visitas, 
fornecedores, outros;

• Conhecer e Respeitar os locais 
definidos para veículos de descarre-
gamento de produtos perigosos;

• Respeitar as placas de sinaliza-
ção de advertência e de proibições;

• Não transitarem e estacionarem 
em locais isolados sem a devida au-
torização.

  Américo Dutra de Almeida
Engenheiro de Segurança do Trabalho
americo.dutra@granfino.com.br

Evite Acidentes
Tenha uma 
Circulação 
Interna Segura

Espaço

SST

A produção industrial iniciou 
2017 interrompendo 34 meses con-
secutivos de quedas e registrou alta 
de 1,4% em janeiro, em relação ao 
mesmo mês do ano passado. O mer-
cado esperava queda de 0,5%. Na 
comparação com dezembro, o setor 
ficou estagnado, tendo um ligeiro 
recuo de 0,1%, em relação a dezem-
bro. O mercado previa contração 
de 0,8%. Em 12 meses, a atividade 
acumula queda de 5,4%, segundo 
dados foram divulgados pelo IBGE.

Em relação a janeiro do ano 
passado, todos os quatro grandes 
grupos tiveram resultados positi-
vos, 16 dos 26 ramos, 47 dos 79 

Confira a matéria, publicada no site da Globo
Segundo IBGE, Produção industrial interrompe 34 meses 
de queda e cresce 1,4% em janeiro

grupos e 52,8% dos 805 produ-
tos pesquisados. Bens de capital 
(3,3%) e bens de consumo durá-
veis (3,2%) assinalaram os avanços 
mais acentuados entre as grandes 
categorias econômicas.

Os segmentos de bens de con-
sumo semi e não-duráveis (2,1%) e 
de bens intermediários (0,8%) tam-
bém mostraram taxas positivas na 
comparação com janeiro de 2016, 
com o primeiro registrando expan-
são acima da magnitude observada 
na média nacional (1,4%); e o se-
gundo apontando o crescimento 
mais moderado entre as grandes 
categorias econômicas.
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Trade Marketing

Granfino na Região Serrana
do Rio de Janeiro 
Compradores do Bramil vestem uniforme do NIFC

E a nossa empresa, com a in-
tenção estreitar ainda mais o re-
lacionamento com o Bramil, pre-
senteou os compradores Maria do 
Carmo Chaves e Eduardo Ribeiro 
com camisas do Nova Iguaçu Fu-
tebol Clube, time patrocinado 
pela Granfino. Nada mais do que 
uma forma de apresentar o Clube 
Iguaçuano e a mesmo tempo di-
vulgar a nossa marca.

A Granfino marca presença 
em todas as regiões do Rio de Ja-
neiro, inclusive na Serrana. Mais 
exatamente nos Supermercados 
Bramil, que atualmente possui 
20 lojas nos municípios de Are-
al, Barra do Piraí, Barra Mansa, 
Matias Barbosa, Miguel Pereira, 
Nova Friburgo, Paraíba do Sul, 
Paty de Alferes, Petrópolis, Três 
Rios, Valença e Vassouras.

Embora a Granfino já tenha os 
Supermercados Bramil como clien-
te, o objetivo é expandir o núme-
ro de itens na Rede. “Atualmente, 
além de manter a parceria com a 
empresa de comércio alimentício, o 
nosso principal objetivo é cadastrar 
os molhos, atomatados e outros 
produtos que ainda não estão ca-
dastrados”, conta Rodrigo Moreira, 
Supervisor de vendas.

Equipe de Vendas com os 
compradores do Bramil

Sobre os Supermercados Bramil
Inaugurada no dia 13 de maio de 1969, a Cereais 

Bramil Ltda., empresa de comércio de gêneros ali-
mentícios, escreve uma bela história de desempenho 
empresarial. Oferece grande variedade de produtos, 
sempre primando pela qualidade, excelente atendi-
mento e melhores preços.

A empresa mantém a política de investimentos 
constantes na melhoria e modernização de suas ins-
talações, bem como em programas de treinamento e 
qualificação profissional, conquistando a preferência 
de seus consumidores.

Com o slogan “Bramil, sempre pensando em você”, 
a empresa demonstra sua preocupação em aproximar-se 
ao máximo possível de seus clientes.
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Evento

Dia Internacional 
da Mulher
Granfino homenageia colaboradoras 

“Dizem que a mulher é o sexo 
frágil, mas que mentira absurda! ” 
Já dizia a letra da música do can-
tor Erasmo Carlos a mais pura 
verdade. Até porque elas têm jor-
nadas dupla, às vezes tripla e, ain-
da assim, conseguem executar di-
versas tarefas sempre com ótimo 
desempenho.

Dinâmicas, inteligentes, fortes e 

independentes, as mulheres deixa-
ram de cuidar apenas do lar, con-
quistaram altos postos de trabalho, 
ascendem em suas carreiras nos 
mais diversos setores e ainda têm 
muito espaço para conquistar. 

Elas são amigas e seus corações 
compreendem muito bem quando 
um filho ou o amor necessita de 
um abraço. Elas são firmes quan-

do precisam dar um conselho ou 
se impor em qualquer situação. 
Elas têm garra e força suficientes 
para não desistirem e seguirem 
em frente. 

E por esses motivos parabeniza-
mos as colaboradoras da Granfi-
no por sua dedicação não só no 
dia 8 de março, mas em todos os 
dias do ano.  
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Patrocínio

Arroz Premium na Feijoada 
mais Premium da cidade
Granfino patrocina edição de Carnaval 

Na terça-feira de Carnaval, dia 28/02, o Jockey Clube 
Brasileiro recebeu a Feijoada Premium na edição Baile de 
Carnaval do Otacílio. A nossa empresa, que entrou no mer-
cado de grãos Premium em 2015, ofereceu a feijoada com-
pleta e aproveitou o tradicional evento, que aconteceu no 
Prado.co – restaurante localizado no Jockey, para reforçar 
a divulgação do seu ainda recém-lançado Arroz Premium.

Para apresentar os produtos e divulgar a marca, a nossa 
empresa instalou um inflável do Pasqualino (mascote da 
empresa) na entrada do restaurante, um inflável do Feijão 
Preto na parte externa e uma lona com a marca e produtos 
da Granfino no Buffet da feijoada. A decoração das mesas 
dos convidados contou com displays do Arroz Premium.

A feijoada, que acontece desde maio de 2014, veio para 
confirmar que já se foi o tempo em que o prato mais po-
pular do Brasil era sinônimo de simplicidade e ausência 
de requinte. Os cariocas que conferiram a festa puderam 
desfrutar de uma das combinações que mais apreciam: 
feijoada com muita sofisticação e pop samba.  

Entre as atrações musicais estiveram Funk Samba 
Club, Phynos Live, Fernando Voight e os DJs Gagau Die-
ckmann, Rogerio Varela e Sara Lee & Mary Lou. 
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Lançamento

Granfino lança Flocão
Farinha de milho em flocos laminados entra no mix de produtos da empresa

Chegou à linha de produtos da Granfino o Flo-
cão, uma farinha de milho em f locos laminados, es-
pecial para o preparo do tradicional cuscuz de milho 
salgado. O produto é um lançamento da família de 
derivados de milho que figura cerca de vinte produ-
tos diferentes e que tem como um dos carros chefes 
o fubá de milho, encontrado em múltiplas variações.

O Flocão chegou às prateleiras dos principais su-
permercados no mês de março e é um diferencial 
para quem busca variedade na alimentação cotidia-
na. Com ele é possível preparar receitas que podem 
ser servidas em todas as refeições, de item principal 
no café da manhã a acompanhamento para carnes e 
aves no almoço ou jantar, podendo ainda ser usado 
como base para sobremesas. 

O preparo é simples e vem ilustrado na embala-
gem. Basta hidratar o f loco de milho em água e sal 
e, depois, cozinhar a mistura no vapor. Não é obriga-
tório ter uma cuscuzeira para o preparo do alimento, 
que pode ser colocado (depois de hidratado) numa 
peneira de metal encaixada na panela com dois ou 
três dedos de água. Pode ser preparado de outras 
formas e incrementado com diversos ingredientes. 

Acompanhe a sugestão da Receita de Cuscuz com 
Ovos Caipira e Feijão Verde preparado com Flocão 
pelo Chef Emerson Pedrosa, do Bar de comida do 
sertão Kalango, também assinado pela chef Kátia 
Barbosa, do Aconchego Carioca. 

Pontos extras de Flocão

INGREDIENTES
2 xícaras de Flocão Granfino 
3 colheres de sopa de água 
4 ovos caipira
100g Manteiga 
2 xícaras de feijão verde
1 tomate
1 cebola
Coentro e cebolinha a gosto
Sal e pimenta do reino a gosto

MODO DE PREPARO
Hidrate o cuscuz com a água e uma 
pitada de sal, descanse por 20 min. 
e cozinhe no vapor em cuscuzeira por 
15 min.  Reserve. Cozinhe o feijão 
verde em água e sal até ficar “al 
dente”. Reserve. Aqueça a manteiga 
até começar a dourar e adicione os 
ovos, vá mexendo até que fique todo 
flocado, em pedacinhos bem peque-
nos e reserve. Picar o tomate, a 
cebola e o coentro com a cebolinha. 
Solte todo cuscuz para virar uma 
Farofa e vá adicionando todos os in-
gredientes. Finalize temperando com 
sal e pimenta do reino moída na hora.

RECEITA CUSCUZ COM OVOS 
CAIPIRA E FEIJÃO VERDE
Rendimento: 4 porções
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Ele conta que não é por acaso que a Granfino possui 
tantos anos de mercado. “A empresa veio para ficar por 
mais e mais de 65 anos para que outras gerações possam 
obter o privilégio de trabalhar nessa sólida empresa”, diz 
o colaborador que expõe a sua gratidão junto à empresa.

Para finalizar, o pai da Dominique de 23 anos e casa-
do há 22 anos com a esposa Már-
cia, diz que seus ingredientes 
fundamentais para manter uma 
boa relação, seja dentro de casa 
ou no ambiente de trabalho, são 
o comprometimento e deixar o 
orgulho de lado. “Na maioria 
das vezes é preciso ceder, pois 
em alguns momentos a razão 
tem que ser deixada de lado para 
não haver desavenças”. 

Depoimento

Eu me encontrei 
na Granfino 
Histórias de sucesso

Timidez é uma característica de personalidade de 
quem fala pouco, mas valoriza muito o outro. O melhor 
tímido é aquele que sabe que é tímido, que aceita o fato 
de ser tímido e que faz da sua timidez a sua vantagem 
competitiva. Dentro de cada tímido, há um artista espe-
rando a hora de brilhar. E, de dentro de cada artista, há 
um tímido atencioso e prestativo 
que encontrou a válvula de escape. 

E o nosso entrevistado da Colu-
na Eu me encontrei na Granfino 
pode ser considerado uma pessoa 
tímida, não daquelas que apre-
sentam inibição em situações de 
interação pessoal, mas sim alguém 
com algum “grau” de timidez por 
apresentar um pouco de vergonha 
ou receio, mais que sabe canalizar 
muito bem sua inibição em prol da 
sua capacitação profissional. 

Estamos falando de Walderez 
Sangi, que até março desse ano fez 
parte do quadro de colaboradores 
da Granfino e que a partir de agora 
continuará na família de uma ma-
neira diferente: exercerá a função 
de Representante Comercial.

Durante 10 anos Walderez foi 
Promotor de Vendas e por apresentar um ótimo trabalho 
foi promovido a Supervisor de Promoção, totalizando 21 
anos de colaboração na nossa empresa. “Quero desenvol-
ver minhas habilidades e me preparar cada vez mais profis-
sionalmente para essa oportunidade na qual fui treinado”.

Antes de ser contratado pela Granfino, o colaborador 
foi Promotor de Vendas em grandes empresas dos segui-
mentos de alimentos, embutidos e vegetais enlatados. 
“Aqui na Granfino, diferente das outras empresas que tra-
balhei, tive o privilégio de trabalhar e conhecer os donos, 
diretores e fundadores”, revela o Supervisor que através 
de uma carta consegue driblar perfeitamente sua timidez.

Walderez conta que com o trabalho na Granfino teve 
a plena alegria de conseguir realizar sonhos pessoais, além 
de participar de eventos e cursos que contribuíram para 
seu aprendizado e conhecimento profissional. Todos os 
cursos oferecidos pela empresa foram muito bem aprovei-
tados e valorizados pelo funcionário que sempre teve afei-
ção pela área de vendas.  Curso de vendas, de Segurança 
do Trabalho, de Manipulação de Produtos, entre outros 
estão no seu currículo.

“A empresa veio 
para ficar por mais 
e mais de 65 anos 
para que outras 

gerações possam 
obter o privilégio 

de trabalhar nessa 
sólida empresa”
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Esqueça o diploma. Coloque a mão na massa
O maior erro que você pode cometer é acreditar que você 

não pode começar a ser incrível antes de ter um diploma.
Uma das maiores mentiras que você pode dizer a 

si mesmo é que você não terá o sucesso que quer por-
que você não teve a educação certa. Que você precisa do 
diploma certo, da universidade certa para conseguir os 
resultados certos.

Obter os resultados que você deseja tem a ver com co-
locar a mão na massa, se dedicar por inteiro e se esforçar. 
Você tem que aprender, evoluir e crescer.

“E enquanto você pode fazer tudo isso atrás de uma 
carteira em sala de aula, você terá que fazer muito mais - 
se quiser ter sucesso”.

O maior erro que você pode cometer é acreditar que você 
não pode começar a ser incrível antes de ter um diploma.

Na verdade, isso pode ser o que está lhe atrasando.
Toda parte da vida é cheia de vencedores que trocaram 

“um diploma” pela mão na massa.

Negócios - Richard Branson largou o ensino médio 
com 15 anos e nunca retornou. Nos 50 anos seguintes, 
ele criou a Virgin Group e liderou mais de 500 empresas, 
gerando um patrimônio líquido de U$5 bilhões.

Manufatura - Henry Ford não tinha nenhuma edu-
cação superior e poucos anos de educação formal. Ele 
reinventou o processo de manufatura e toda a indústria 
automobilística.

Boxe - George Foreman largou a escola para correr 
uma gangue da cidade. Ele começou a lutar boxe anos 
depois e construiu uma carreira que faria ele ganhar um 
lugar no World Boxing Hall of Fame e no International 
Boxing Hall of Fame como o Campeão Mundial de Peso-
-Pesado e medalhista de ouro olímpico.

Humor - Mark Twain só estudou até a 5a série. As 
Aventuras de Huckleberry Finn é considerado um dos 
maiores romances americanos de todos os tempos pela 
maioria dos entusiastas literários.

Inovação - Steve Jobs permaneceu na universidade por 
apenas seis meses. Suas inovações progressistas na tecno-
logia móvel talvez sejam as maiores maravilhas dos negó-
cios dos últimos cinquenta anos.

Literatura - William Shakespeare largou o ensino fun-
damental. Ele depois iria criar quase 2000 palavras em 
inglês e escrever os trabalhos literários mais famosos de 
todos os tempos.

Alta Gastronomia - Joe Lewis largou a escola para aju-
dar seu pai com sua empresa de bufê. Hoje ele tem 200 
empresas incluindo um time de futebol da primeira liga e 

135 restaurantes - e tudo está avaliando em U$5 bilhões.

Ciência - Albert Einstein largou o ensino médio e não 
passou no exame para entrar na universidade. Ele sur-
giu com a Teoria da Relatividade, publicou 300 trabalhos 
científicos, ganhou o Prêmio Nobel, e é o considerado o 
maior cérebro do século 20.

Música - Aretha Franklin engravidou aos 14 anos e dei-
xou a escola um ano depois para tomar conta do bebê. Ela 
cantou até ganhar 18 Grammys e se tornou a primeira artista 
mulher a ser introduzida ao Hall da Fama do Rock and Roll.

Filmes - Quentin Tarantino deixou o ensino médio 
para trabalhar como lanterninha num cinema para que 
pudesse pagar as aulas de teatro. Ele foi nomeado a vários 
Oscars e ganhou dois.

Política - Horace Greeley não frequentou nenhuma 
escola. Ele então se tornou deputado, ajudou a fundar o 
Partido Republicano, e hoje é considerado um dos jorna-
listas mais influentes da história americana.

Dinheiro - John D. Rockeffeler largou a escola ainda 
adolescente para conseguir um emprego. Ele assim cons-
truiu a Standard Oil e a transformou num enorme mo-
nopólio do petróleo, se tornando o homem mais rico de 
todos os tempos (considerando a inflação atual).

Aeroespaço - John Glenn largou o curso de Ciências 
no Muskingum College. Ele então se tornou um dos mais 
importantes astronautas da história americana.

A lista continua.
A estrela da música Lady Gaga, a magnata da mídia 

Oprah Winfrey, o filantropo Bill Gates, o artista de pla-
tina Jay-Z, o fundador do Facebook Mark Zukerberg, o 
co-fundador do Twitter Evan William, o CEO da Oracle 
Larry Ellison, o fundador do Uber Travis Kalanick - todos 
largaram a escola e colocaram a mão na massa para chegar 
no sucesso.

Cada um batalhou, Cada um trabalhou. Cada um lu-
tou contra o mesmo medo e dúvidas que você tem agora.

“Sucesso não tem a ver com diploma. Não tem a ver com 
notas que as pessoas lhe dão. Tem a ver com o quão duro 
você está disposto a trabalhar para chegar onde você quer”.

Talvez você precise esquecer o diploma e colocar a mão 
na massa.

Fonte: http://www.administradores.com.br/artigos/carreira
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Trade Marketing

Endomarketing
Você sabe do 
que se trata?

Endomarketing é uma estra-
tégia de marketing institucional 
voltada para ações internas na 
empresa. É também chamado de 
Marketing Interno e visa melho-
rar a integração entre empresa e 
seus colaboradores, culminando 
em uma equipe motivada.

O Coordenador de Trade (Ma-
rketing) da empresa, Fellipe Silva, 
conta que o Setor vem desenvolven-
do um trabalho voltado a aplicar o 
conceito de Endomarketing com a 
equipe, palavra de origem do latim 
que significa “para dentro”.

Fellipe explica que a estraté-

gia aplicada ao negócio que a 
Granfino exerce faz com que os 
colaboradores percebam o com-
prometimento que a empresa tem 
em orientá-los sobre as demandas 
profissionais, e no que se referem 
às finanças pessoais. “As campa-
nhas que promovemos visa além 
de gerar um ambiente saudável, 
premiar os que melhor se desem-
penham tais premiações envolvem 
diretamente os seus familiares 
como forma de agradecimento pe-
los serviços prestados.  Todo traba-
lho é realizado pelos profissionais 
com as ferramentas oferecidas pela 

empresa para que desenvolvam um 
excelente trabalho em campo. 

Algumas pessoas optam por 
chamar essa estratégia de “marke-
ting interno”, porque é trabalha-
da a percepção dos colaboradores 
a respeito da empresa e considera 
suas reivindicações. “Acreditamos 
que pessoas felizes produzem mais 
e melhor, pois quando o funcio-
nário trabalha motivado e bem 
orientado ele é um multiplicador 
de conhecimento da organização, 
atingindo um alto nível de satisfa-
ção que contagia a todos que estão 
a sua volta”, finaliza Fellipe Silva.
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Receita

Bolo de Fubá com Goiabada Especial

INGREDIENTES
• 3 Ovos
• 1 copo (requeijão) de açúcar
• 1/2 copo (requeijão) de Óleo de Milho Granfino
• 1 pitada de Sal Refinado Iodado Granfino
• 2 colheres de sopa de queijo ralado
• 1 copo (requeijão) de Farinha de Trigo Granfino
• 1 copo (requeijão) de Fubá de  

Milho Degerminado Granfino
• 1 copo (requeijão) de leite quente
• 1 colher de sopa de fermento em pó
• 1 xícara e meia de goiabada em pedaços
• Canela em Pó e açúcar para polvilhar

MODO DE PREPARO
1. Bata no liquidificador os ovos, o Óleo Granfino, o açúcar, 

o Sal Refinado Granfino e o queijo ralado, até obter um 
creme.

2. Em uma vasilha misture a Farinha de Trigo Granfino e o Fubá  
Granfino Acrescente o creme e misture bem.

3. Em seguida coloque o leite quente, mexendo sempre na 
mesma direção em círculo.

4. Acrescente o fermento peneirado despeje em uma forma 
untada e enfarinhada.

5. Distribua os pedaços de goiabada 
no bolo todo, se for necessário 
ajeite com uma colher. Polvilhe a 
canela e o açúcar.

6. Leve para assar em forno pré-
-aquecido até dourar (esse bolo 
assa rápido por causa do leite 
quente).

Passatempo

Caça Palavras

Tempo de preparo
40min 

Rendimento
10 porções

Ator
Barbeiro
Carteiro
Dentista
Diarista
Eletricista
Garçom
Médico
Motorista
Policial
Professor
Secretária
Taxista
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