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Editorial
SILVIA COELHO LANTIMANT
Presidente do Conselho de Administração 

A Granfino neste mês de agos-
to completa 66 anos de existên-
cia e viu transcorrer durante es-
ses anos inúmeras crises políticas 
e econômicas do Brasil.

Crises vieram, crises se foram e 
a Granfino por elas passou sempre 
de pé, porque sempre perseverou.

Estamos vivendo no Brasil, 
mais um momento desses e como 
tudo passa, esse também passará. 

Precisamos acreditar nesse 
País, pois é nele que vivemos.

Motivação é algo intrínseco e ca-

minha sempre junto da perseverança!
Por isso a Granfino acredita 

no negócio dela! 
Já dizia Geraldo Vandré, quan-

do cantou:  “Vem, vamos embora 
que esperar não é saber, quem sabe 
faz a hora, não espera acontecer”.

A Granfino, não fica esperan-
do cair do céu.  A Granfino pro-
cura buscar novas soluções para 
o seu negócio, sem esperar por 
promessas políticas! A crise está 
aí, mas o mundo não pode parar. 
Nem a Granfino!

Se Sylvio Coelho ainda andasse por aqui, iria dizer:
“...A luta é de todos, mas só é vitorioso

quem tem perseverança! ...”

Julho
ANIVERSARIANTES

Agosto
ANIVERSARIANTES

Dia 01 
065 Melissa Martins Pereira       
566 Andre L Rodrigues M A Costa  
789 Tiago Paes Pereira    
Dia 02 
791 Fabio Magella Padilha  
Dia 03 
605 Claudio da Silva Rodrigues  
812 Marcela Sampaio de Franca   
Dia 04 
409 Julio Cesar Ribeiro Goncalves  
604 Wellington Luiz da Silva Costa  
Dia 05 
818 Luis F dos S Borriguel   
Dia 06 
696 Edmilson Assis de Freitas  
Dia 08 
567 Expedito Gabriel S Pereira 
827 Camilla Santiago de Moura  
Dia 09 
281 Rodrigo Santana Costa  
Dia 10 
052 Dania Freitas de Castro Costa  
Dia 11 
087 Diego dos S Nascimento  
139 Helio M de Souza Santos  
Dia 14 
142 Fernando Ferreira da Silva   
Dia 15 
508 Luciana Janaina Oliveira Silva  
621  Julio Cesar Correa Alves   
Dia 16 
152 Aldecir Pecanha de Almeida   
483 Fabio Henrique Dias    
Dia 17 
019 Carlos Henrique Menditti  

Dia 01 
454 Paulo Roberto da Silva Santos 
796 Eduardo Luiz de Jesus Salme
Dia 02 
670 Julio Cesar Freitas da Silva 
Dia 03 
650 Carlos Barcia Junior  
Dia 04 
168 Antonio Carlos Nunes de Souza  
513 Tiago de Morais Silva      
Dia 06 
830 Stephanie Santos da Silva     
Dia 07 
202 Arthur Francisco da Conceicao     
946 Alexander Nunes de Oliveira    
Dia 08 
074 Edson Luis Costal de Lima    
430 Andre de Souza Bley Lima    
Dia 09 
237 Vanderson Neves Nicolau     
Dia 10 
145 Robson Neves da Silva      
310 Reginaldo Costa Leite    
725 Yan de Oliveira Barbosa Souza    
Dia 11 
134 Thiago Teixeira Ferreira     
720 Leonardo Pereira       
721 Yuri Arlindo da Silva     
Dia 12 
095 Everton A Ventura Antunes    
Dia 13 
009 Renata Baroni Coelho     
Dia 15 
017 Valeria de Oliveira Medeiros  
612 Fabiano Martins Pontes    

629 Manoel Messias da Roza   
Dia 18 
143 Iran Targino dos Santos  
611 Manoel da C Claudio   
619 Sergio Jose dos Reis   
951 Julio Cesar Costa Soares   
Dia 19 
166 Ataide Fonseca Matos  
Dia 20 
100 Durval Silva Neto   
609 Ivanildo de Souza Santos     
Dia 22 
103 Cesar Lennon Moura Rosa       
353 Ivanil da Conceição Trindade   
459 Iracema Jorge da S Medeiros   
Dia 23 
410 Silvio Elias Machado   
Dia 24 
029 Nelson B dos Santos Junior   
797 Jonatas D Albuquerque Pereira   
Dia 25 
164 Renilson Silva        
Dia 27 
008 Silvia M S Coelho Lantimant      
407 Tiago Guedes de Araujo      
Dia 28 
066 Denilson de Souza Santos     
904 Marcos Pinto da Rocha       
Dia 29 
417 Diego A da Silva Ramos    
943 Jorge William de O Cardozo    
Dia 30 
440 Ronaldo Cesar Braga Ribeiro   
Dia 31 
456 Mariane dos S Nascimento  

Dia 16 
801 Rafael Jose de Lima   
Dia 17 
275 Roberto Carlos dos Santos     
586 Ricardo Miguel Guida   
792 Claudio Luiz da Silva Ferreira   
Dia 18 
814 Vitoria Kaizer Rocha Barbi    
929 Ivanildo Ferreira de Lima    
Dia 19 
308 Leandro de Oliveira Lima     
390 Ramon Adolfo da Cruz Pereira   
Dia 20 
081 Marcio Wagner dos Santos 
Paiva  
084 Francisco M do Nascimento   
Dia 21 
112 Ademir Soares Machado    
148 Amarildo Teodoro     
Dia 22 
140 Auales da Silva Nobre     
583 Cleber Lazaro dos S Ferreira    
795 Jorge Vicente de Morais Silva    
923 Alfredo Carlos Medeiros     
Dia 25 
051 Vinicius Maximo Villas Boas   
786 Giovanni Vergnano      
Dia 26 
047 Ana Carla Simonato da Silva   
910 Carlos Alberto dos S Pimenta   
Dia 29 
452 Alberto Picciani da Silva    
Dia 30 
245 Wanderson M Araujo Almeida   
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Espaço

SAÚDE

   Dr. Eduardo Santos
Médico do Trabalho

Eventos

A APAE de Nova Iguaçu, com 
o apoio da Granfino, convida 
você e sua família para a  
Feijoada 2017 na RioSampa

Neste ano de 2017 um impor-
tante passo na prevenção de câncer 
genital masculino e feminino (útero, 
vagina, vulva, anus, pênis, garganta), 
além de verrugas genitais (condilo-
ma), está sendo dado com a dispo-
nibilização de vacina contra o HPV 
(Papiloma vírus humano) para ado-
lescentes. As meninas já contavam 
com esta vacina que podiam tomar 
desde os 09 anos.

De agora em diante, meninos na 
faixa de 12-13 anos passam também 
a ter acesso à vacina, sendo objetivo 
do Ministério da Saúde ampliar gra-
dativa e anualmente esta faixa até va-
cinar meninos já a partir dos 9 anos, 
pois a contaminação por HPV pode 
ocorrer com o início da atividade 
sexual entre os jovens. Sabe-se ainda 
que a resposta imunológica a esta 
vacina é intensa e melhor quando 
aplicada antes dos 15 anos de idade.

Importa esclarecer que a vacina 
HPV quadrivalente pode ser admi-
nistrada simultaneamente com ou-
tras vacinas do Calendário Nacional 
de Vacinação (PNI), sem interferên-
cias na resposta de anticorpos a qual-
quer uma das vacinas aplicadas.

A vacina contra o HPV é uma va-
cina segura e recomendada pela Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS) 
que vem sendo usada em cerca de 100 
países que no total já aplicaram mais 
de 175 milhões de doses desde 2006.

Os eventos reacionais mais  
comuns relacionados à vacina HPV 
são os mesmos observados em  
outras vacinas, como reações locais 
(dor, inchaço e vermelhidão), e, 
em menor incidência, dor de cabe-
ça e febre.

É importante apoiar esta campa-
nha vacinal do Ministério da Saúde le-
vando nossos filhos adolescentes para 
imunização e proteção contra o HPV!

Vacinação contra HPV 
para adolescentes

Para imunização plena são 
necessárias duas doses com 
intervalo de 6 meses entre elas
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Especial

Dia dos Pais 
Lembranças de meu Pai

“Ser Pai é se entregar
Ser Pai é ter alguém para se espelhar
Ser Pai é se comprometer
Ser Pai é ter alguém para ensinar.
Na entrega o pai se dedica
A ser mais que um simples Pai
Abdica das ilusões da vida
Pois estas já não mais o satisfaz.
O Pai projeta uma imagem 
Que o filho espelhará por toda a vida
Será sempre um exemplo
Do que é certo e nunca será fugaz.
Ser Pai não se aprende nos livros
Ser Pai não é teoria, é prática
É presença na vida e lembrança na morte
É exemplo a se seguir, é experiência...
Obrigado Pai por ser o exemplo
Obrigado Pai por ser a imagem
Obrigado Pai por ser presença
Obrigado Pai pela Viagem
Que fizemos nessa imensa jornada da vida
Na qual fomos companheiros, aventureiros
Às vezes desordeiros, mas nunca, nunca
Deixamos de ser Filho (a) e Pai”.

Neste dia especial, gostaríamos de home-
nagear todos os pais que conseguem ser sinô-
nimo de amor, proteção, força e orientação 
para seus filhos. Recebam nosso reconheci-
mento pela nobre missão que lhe foi confiada.  
Feliz Dia dos Pais!
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Patrocínio

Granfino patrocina tradicional 
festa junina do Retiro dos Artistas 
Empresa doa alimentos para o preparo dos pratos típicos 

Entre os dias 06 e 09 de julho 
o Retiro dos Artistas, em Jacarepa-
guá, recebeu a 70ª edição da festa 
junina mais tradicional da região 
que completará 100 anos em 2018. 

E em tempos de crise, as dificul-
dades para a captação de patrocí-
nios são evidentes. No entanto, a 
Granfino não poderia ficar de fora 
desse evento que tradicionalmente 
costuma receber de três a quatro 
mil pessoas por noite. Sendo as-
sim, a nossa empresa forneceu ali-
mentos para o preparo de pratos 
típicos que foram vendidos a fim 
de angariar dinheiro para cobrir 
despesas de pelo menos dois meses 
da instituição.

Produtos Granfino como óleo, 
azeite, arroz, feijão, canjica, ta-
pioca, entre outros, foram doa-
dos para que as comidas ficassem 

ainda mais saborosas. De acordo 
com o Gerente de Marketing, 
Felipe Lantimant, o apoio tem o 
objetivo de resgatar o valor das 
festas juninas, não apenas como 
entretenimento, mas principal-
mente como festividade cultural, 
além de estreitar os laços com o 
consumidor final. “Estamos sem-
pre buscando maneiras diferentes 
para expor os nossos produtos. 
Na festa temos a oportunidade 
de fazer com que o público possa 
experimentar os produtos Gran-
fino e isso faz toda a diferença. 
Além disso, investir em cultura e 
lazer está entre as ações estratégi-
cas da empresa”.

A Granfino deixou a decoração 
da festa ainda mais bonita com 
displays personalizados e dois in-
f láveis do Pasqualino, mascote da 

companhia, que foram instalados 
na entrada do evento e perto do 
palco para divulgar a marca.

Para completar o “arraiá”, 
grandes nomes da música Brasi-
leira comparecem gratuitamen-
te. Este ano o público cantou 
e dançou ao som de atrações 
como Belo, Alcione, Leoni, 
Dudu Nobre, Nosso Sentimen-
to, Buchecha, Dilsinho, San-
dra de Sá, G15, Dj Marlboro, 
Mart’nália, Molejo, Xande de 
Pilares, entre outros.  Além da 
parte musical, a típica gastro-
nomia de festa junina sempre é 
atração à parte. O evento bene-
ficente contou com dezenas de 
barracas de quitutes e bebidas 
tradicionais que atraiu famílias, 
artistas e mídia em geral duran-
te os quatro dias de festa.
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Sobre 
o Retiro 
dos Artistas: 

Fundado em 1918, o Retiro dos Artistas 

acolhe dezenas de artistas aposentados que 

passam por dificuldades ou não têm onde 

morar. A decorrer dos 99 anos de existência, 

a Casa dos Artistas escreveu uma rica história 

artística, social e assistencial, tendo permane-

cido até os dias de hoje como uma instituição 

de caráter único em nosso País. Com o passar 

do tempo e devido a alguns acontecimentos, 

a Casa dos Artistas se resumiu ao trabalho 

assistencial do Retiro. Vivendo de doações, 

campanhas, a “nova instituição” tratou de 

investir na qualidade de atendimento, visto 

que, o número de profissionais da área artís-

tica aumentava cada vez mais. Aos residentes 

são oferecidas aulas de yoga, fisioterapia, tra-

tamentos odontológicos, salão de beleza, hi-

droginástica, além de alimentação.
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Patrocínio

Granfino patrocina atleta
Colaborador participa do Campeonato Gracie Pro de Jiu-Jitsu 2017

Na edição passada falamos sobre a participação 
do atleta de Jiu Jitsu Denilson Pereira Rosa no Cam-
peonato Estadual Rio Open de Jiu-Jitsu Profissional 
2017, realizado Clube de Basquete de Nova Iguaçu, 
que na ocasião conquistou o 1º Lugar.

E nessa edição continuaremos a falar de suas con-
quistas, um pouco mais acirradas, tendo em vista as di-
ficuldades apresentadas nas competições participadas. 

Sua primeira participação no mês de julho foi no 
mundial de Jiu Jitsu no Cefan, na qual infelizmen-
te não conseguiu colocação entre os três primeiros 
atletas. No entanto, no dia 22 de julho, Denilson 
conquistou o 3º lugar na Categoria Pluma até 64 kg 
no Campeonato Gracie Pro de Jiu-Jitsu 2017, que 
aconteceu na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico 
da Barra, palco dos Jogos Rio 2016. O atleta conta 

que conseguiu ganhar mais um pouco de peso para 
disputar no grupo sendo o mais leve dessa categoria. 
“Esse campeonato foi o mais importante que par-
ticipei nesse ano e continuarei treinando para no 
futuro conquistar o 1º lugar”, conta o colaborador 
da Granfino.

O Campeonato, que teve transmissão exclu-
siva das suas principais lutas para mais de 80 
países, apresentou seminários e cursos com os 
professores Carlão Barreto, Kyra Gracie, Erika 
Paes, Milton Vieira e Chico Salgado voltado 
para projetos sociais.

Já no dia 05 de agosto, o lutador ficou em 3º lugar 
no campeonato Carlson Gracie FJJRio (FEDERA-
ÇÃO DE JIU-JITSU DO ESTADO DO RIO DE JA-
NEIRO), que aconteceu no Clube Municipal. Nessa 
competição o atleta também competiu na categoria 
pluma até 64 kg.

A Granfino continua investindo no atleta e esti-
ma seu sucesso esportivo!
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o privilégio de trabalhar com o que gostam e representar 
uma marca séria na qual se acredita”. 

Com relação aos planos profissionais para o futuro,  
Dania idealiza fortalecer cada vez a marca Gran nos Pet 
Shops. “Meu sonho é ver a Gran Nutrição Animal deslan-
chado no mercado e atendendo a tudo o que ela foi prepa-

rada, quem sabe sendo líder nos 
negócios Pet”, considera a mãe do 
Allan, de 24 anos, da Domenique, 
de 22 e do Lucas, de apenas 7 anos. 
“Somando ao meu objetivo profis-
sional, eu sonho que meus filhos se 
formem e consigam um bom empre-
go e mais à frente estejam encami-
nhados e preparados para a vida”, 
finaliza a mãe parceira que mantém 
uma relação de muito respeito e  
afinidade com seus filhos.

Depoimento

Eu me encontrei 
na Granfino 
Histórias de sucesso

“Um cachorro não se importa com o valor do seu salário, não 
liga pra sua roupa, não tira extrato bancário, não sabe o que é 
dinheiro, viagens pro estrangeiro, nem quer morar em mansão. 
Ele só quer seu carinho e, quem sabe, um cantinho lá dentro 
do seu coração! O amor tem quatro letras, e por certo, quatro 
patas. Não diferencia ouro ou um pedaço de lata, não fala, não 
sabe ler, mais diz tudo pra você com 
o poder de um olhar. Tão puro e tão 
leal, tem um dom especial de sempre 
nos perdoar. Eu nunca vou entender a 
tamanha pretensão de um homem que 
se diz mais sabido que um cão. Na 
nossa sociedade infestada de vaidade e 
sentimentos banais, pro homem poder 
crescer, teria que renascer igualzinho 
aos animais”.

O poema O Homem e o  
Cachorro, do escritor Bráulio  
Bessa, traduz com maestria o amor 
dos animais por seus donos, seja 
um cão, uma gato ou qualquer animal doméstico. E a  
nossa entrevistada dessa edição sabe exatamente sobre o 
que estamos falando. 

Formada em Veterinária pela Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro, Dania Freitas de Castro, Super-
visora de Vendas da Divisão Animal da Granfino, conta 
para gente que sempre adorou animais e se identificou 
com a profissão pelo amor aos bichinhos. Tanto que seu 
primeiro estágio foi em um zoológico no seguimento de 
ração, o que a fez se apaixonar ainda mais pela alimen-
tação, prevenção e nutrição animal. Sendo assim, logo 
após que se formou foi trabalhar em um fábrica de ali-
mentos para animais. Fato que a trouxe através de um 
convite, a ingressar na área Gran, divisão que foi criada 
há 12 anos atrás.

Dania relata que guarda até hoje em sua memória um 
fato muito marcante. Logo assim que começou a traba-
lhar no grupo Granfino, precisava conseguir superar a 
expectativa da empresa. “No primeiro mês de trabalho 
consegui que fosse fechada a negociação de um caminhão 
de ração para uma distribuidora, o que me deixou muito 
feliz e motivada a seguir em frente com segurança”, relem-
bra ainda que foi a primeira mulher a integrar o quadro 
da Gran na nossa empresa.

Quando perguntada sobre qual é a importância da 
Granfino para a sua vida, a emoção toma conta da cola-
boradora que relata se sentir muito realizada e privilegia-
da por receber fazendo o que gosta. “Poucas pessoas têm 

“Poucas pessoas  
tem o privilégio de 

trabalhar com o que 
gostam e represen-
tar uma marca séria 
na qual se acredita”
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Como evoluir e 
melhorar a cada dia

Quantos de nós não somos resistentes a mudanças? 
Mudar dá trabalho, cansa, tira o sossego e assusta. 
Quantos de nós não nos acomodamos a determinadas 
situações e condições pelo simples medo do desconhe-
cido? Mudar de casa, de trabalho, de parceiro, de vida, 
de estilo, de visual.... Na maioria das vezes as pessoas 
não mudam por causa dos outros, o que será que as 
pessoas irão pensar? 

A que ponto chegamos, damos mais importância ao 
que os outros pensam do que aquilo que realmente 
queremos, deste modo fica mesmo difícil ser feliz. 

Will Durant, em “Filosofia da Vida” fala que “A nos-
sa cultura é hoje muito superficial, e os nossos conhe-
cimentos são muito perigosos, já que a nossa riqueza 
em mecânica contrasta com a pobreza de propósitos”.

Criamos nossas próprias prisões e agora temos medo 
de nos libertar, ficamos tão ligados aos bens materiais 
e sociais que distorcemos nossos valores e definição de 
felicidade para poder alcança-los e mantê-los, esquece-
mos do real motivo do conhecimento que é melhorar 
a vida das pessoas. 

Partindo do pressuposto de que o comportamento 
humano é um ato de vontade e por ser um ato voliti-
vo escolhemos e adotamos o tipo de comportamento 
que nos parece ser, nas circunstâncias, o mais conve-
niente. Todas as formas de comportamento são, em 
princípio, passíveis de serem escolhidas e adotadas. 
Com um mundo repleto de tecnologia, grandes in-
venções, pessoas boas, pessoas ruins, o poder sendo 
disputado com guerras, onde pessoas morrem, o di-
nheiro dita as leis, fórmulas e armas matam pessoas, 
destroem tudo pela frente, a fome e a miséria, tudo 
isso ronda o mundo, mas onde está o verdadeiro sen-
tido da vida? Será possível fazer da vida algo diferente 
neste mundo que estamos? 

Ao contrário do que imaginamos, não precisamos 
ter mais dinheiro e sim mais coração, mais conheci-
mento e mais vontade de fazer desse mundo um lugar 
melhor. Que venham as coisas ruins, as coisas boas, 
pois se você estiver consciente de que DEPENDE de 
VOCÊ conseguiremos virar o jogo. 

“Deixe que os outros vivam vidas pequenas, mas não 
você. Deixe que os outros discutam por coisas peque-
nas, mas não você. Deixe que os outros chorem por 
pequenas feridas, mas não você. Deixe que os outros 
deixem os seus futuros nas mãos de alguma outra pes-
soa, mas não você.” Jim Rohn 

O melhor investimento é o que podemos fazer em 

nossa mente. O enriquecimento mental é o patrimô-
nio supremo e definitivo. Tudo que se acumula de 
material pode ser roubado, mas o investimento que fa-
zemos em nossa própria mente ninguém pode roubar. 
Se todo o nosso patrimônio consistir de bens materiais 
e o perdermos, ficaremos de fato sem nada. Porém, 
se conquistamos a sabedoria, esta será sempre nosso 
patrimônio principal, pois dela as circunstâncias não 
poderão privar-nos e, por meio dela, conquistaremos 
tudo o mais de volta. É a alavanca que nos permite 
reconquistar tudo de novo. 

A maioria de nós, pessoas adultas, certamente tem 
se empenhado em ser melhor como pessoa e em ter 
uma vida familiar saudável. Temos levado o nosso tra-
balho a sério, temos pesquisado sobre a nossa especia-
lidade, desenvolvido melhorias e conseguido um grau 
razoável de êxito. Poderíamos, contudo, ter sido muito 
mais bem-sucedidos, se tivéssemos tido clareza, desde 
quando éramos bem jovens, sobre uma série de fato-
res que constituem, por assim dizer, uma “lógica da 
vida”. Se tal tivesse acontecido, teríamos estabelecido 
objetivos e planejado o que fazer para atingir nossos 
objetivos; teríamos lido mais, pesquisado mais, nos 
associado mais com outras pessoas, procurado mais 
informações com os experts, investido mais no nosso 
desenvolvimento e na nossa aparência, administrado 
melhor o nosso dinheiro e o nosso tempo. 

Então, por que não o fizemos? Porque a nossa edu-
cação formal não tem dado a devida importância a es-
tes ensinamentos. É tempo, portanto, de despertarmos 
para os fatores do êxito na vida e passarmos a cultivá-
-los todos os dias. O êxito depende de crescimento e 
mudanças diárias. De cada 100 pessoas no mundo que 
chegam ao êxito, só uma o mantém por toda a vida. A 
razão disso é que só a pessoa que se dispõe a aprender 
e a crescer por toda a vida mantém o êxito. 

As pessoas, de uma forma geral, se distribuem mais 
ou menos assim: 

Ø 5% fazem as coisas acontecerem 
Ø 15% veem as coisas acontecerem 
Ø 80% nem mesmo sabem o que está acontecendo 
De qual parcela você quer fazer parte? 
Autor desconhecido

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

A importância do Trade 
Marketing para o crescimento 
das vendas

Diante da competitividade dos negócios, que está 
cada vez mais acirrada, torna-se essencial a definição 
do papel do Trade Marketing nas empresas. O que 
pode parecer simples, reflete diretamente no poten-
cial comercial das organizações, afinal, o comporta-
mento do consumidor está diretamente ligado ao for-
necimento dos produtos nos pontos de venda (PDV), 
que, por sua vez, é resultado de um trabalho comple-
xo de várias estratégias de Trade (do inglês estabeleci-
mento comercial).

O Trade Marketing é uma área que em síntese dá 
suporte a empresa na integração da estratégia (ma-
rketing e vendas), através do direcionamento táti-
co comercial, levando em consideração fatores tais 
como: oportunidades, ameaças, rupturas nos canais 

de vendas, categoria, mix de produto, antropologia 
do consumo, exposição promocional, destaque e  
valorização de bens de consumo, entre outros.

Na prática, o Trade deve entender claramente  
sobre estratégia e as necessidades do marketing/ 
vendas e, ao mesmo tempo, adequá-la em “pacotes para 
implementação”, popularmente conhecidos como “en-
tregar a bola redonda para o vendedor vender”.

Fellipe Silva, Coordenador de Trade Marketing ex-
plica que o desafio diário do Departamento é entender 
a necessidade do comercial para estabelecer estratégias 
junto à Equipe de Merchandising. “O intuito é gerar 
mais atratividade no PDV e estabelecer a imagem da 
marca no shopper (cliente final), proporcionando maior 
giro em nossos produtos/categorias”.
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Receita

Caldo Verde de Fubá
INGREDIENTES
•  1 litro de água
•  1 cebola grande bem batidinha
•  100 gr de toucinho de fumeiro picado
•  3 colheres (sopa) de Fubá de Milho Instantâneo Granfino
•  1 molho de couve mineira cortada bem fininha

MODO DE PREPARO
1. Coloque em uma panela a água, a cebola e o toucinho  

de fumeiro.
2. Leve ao fogo e deixe ferver por 10 minutos.
3. Acrescente sal se necessário.
4. Retire do fogo e junte o Fubá de Milho Instantâneo Granfino 

em chuveirinho para não formar grumos, mexendo sempre.
5. Volte ao fogo e continue mexendo.
6. Deixe ferver mais 5 minutos.
7. Na hora de servir junte a couve 

cortada muito fina e deixe ferver  
3 minutos.

8. Sirva bem quente.

Passatempo

Palavra Cruzada

Tempo de preparo
45 min 

Rendimento
4 porções

1

2

3 4

5 6

7

8

9

10 11

12

13

14 15

Horizontais
2. Parente do camelo na América do Sul.
5. País dos cangurus.
8. Deserto encontrado na Mongólia.
9. A falta de • • • • • • • • é a principal causa de mortes 
    entre os animais dos desertos.
13.Um dos países da América do Norte que possui deserto.
14.Erosão dos ventos, comum nos desertos.
15.Um dos animais que sobrevive nos desertos australianos.

Verticais
1. Os cactos do deserto de Sonora armazenam • • • • • • • • 
3. Animal símbolo dos desertos
4. Maior mamífero que consegue sobreviver nos desertos
6. Tempestade de  • • • • • • • • , comum no Saara
7. Existem nos desertos animais diurnos e  • • • • • • • • 
10.Clima dos desertos
11.Maior deserto do mundo
12.Cordilheira do • • • • • • • •  barra a umidade e cria, assim, 
     o deserto de Gobi

D E S E R T O S

Horizontais
2.  GUANACO 
5.  AUSTRÁLIA 
8.  GOBI 
9.  ALIMENTO 
13.ESTADOS UNIDOS 
14.EÓLICA 
15.CANGURU 

Verticais
1.  ÁGUA 
3.  CAMELO 
4.  ELEFANTE 
6.  AREIA 
7.  NOTURNOS 
10.DESÉRTICO 
11.SAARA 
12.HIMALAIA
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