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Editorial

SILVIA COELHO LANTIMANT
Presidente do Conselho de Administração

Granfino: uma das empresas mais respeitadas em seu seguimento
O Brasil passa por período conturbado na política.
E a população se vê afetada
por um único pecado cometido:
Votou Errado!
Esse erro nos últimos 14 anos,
talvez até antes mesmo, deu poder a
Políticos inescrupulosos que só quiseram se aproveitar desses votos para
através de combinações e conchavos, assaltar os cofres públicos onde,
mensalmente, fomos depositando
nossos impostos.
O gasto público cresceu. A arrecadação caiu. Surgiu um buraco nas
contas do governo. Uma série de
indicadores econômicos piorou. Segundo o TCU, o governo maquiou
as contas, fez e aconteceu com as famosas pedaladas fiscais e com os decretos de crédito do Orçamento sem
a autorização devida do Congresso.
O Brasil encolheu.

Nossa

Setembro

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.

Dia 01
003 Antonio Malafaia Ferreira
365 Dangelo M Faria de Oliveira
563 Eduardo de Souza Araujo
901 Roberto Gago Meirelles
Dia 02
419 Eduardo de Jesus Campos
739 Claudio Valerio de Almeida
Dia 03
069 Sergio Henrique T Martins
Dia 04
770 Adilson da Paixão e Silva
Dia 06
205 Luiz Eduardo S de Freitas
716 Stela Gomes Pelegrino
Dia 07
385 Sebastião R B de Oliveira
518 Bruno da Silva Farias
911 Alan dos Santos Pontes
Dia 10
258 Leandro da Silva Chaves
593 Edivan Oliveira da Silva
Dia 11
271 Pedro Jose Lourenço

MISSÃO

Nossa

VISÃO
Ser Líder atuante em âmbito
regional, referência em
qualidade de produtos,
serviços e excelência em
gestão, inovando em
tecnologia e desenvolvendo
novos produtos e mercados.
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A população mais pobre, sem
condição de enxergar o que acontecia continuou sendo comprada
com “bolsa isso” “bolsa aquilo” e se
deixou enganar, achando que tudo
estava certo.
Tudo de bom que acontece nas
vidas das pessoas é fruto daquilo que
um dia se acreditou que seria possível
fazer. Porém, esquecem, que é fazer
por si mesmo, sem contar com ajuda
dos outros. Mas contaram. E contaram que o governo faria o que não fez.
Desse erro, o resultado hoje são 14
milhões de desempregados. Um milhão por cada ano de políticas erradas.
A Granfino, como empresa, não
esperou por medidas governamentais para que pudesse se desenvolver.
Porém, sempre acreditou naquilo
que seria possível fazer.
Seguiu sempre seu caminho, tendo a certeza que uma empresa pode
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começar pequena, mas com trabalho, responsabilidade, honestidade
e competência, chega-se ao tamanho
que se quer.
Hoje, 66 anos depois, a Granfino se tornou uma das empresas
mais respeitadas em seu seguimento, exatamente por esse comportamento social e trabalho sério.
E nesse caminho percorrido,
é confortável saber que muitos
de vocês ainda estão aqui para
contar essa história, de como
vocês ajudaram a construí-la dia
após dia, juntamente com os irmãos Coelho.
Hoje, o que desejamos para os
próximos anos, é que possamos
continuar a progredir trabalhando
juntos, para um único e exclusivo
fim: dar emprego e fabricar renda
para as nossas famílias e assim ajudar o Brasil a sair dessa crise!

ANIVERSARIANTES
Dia 13
568 Moises dos Santos Rocha
Dia 14
218 Davidson A dos Santos
625 Carlos Eduardo R Paiva
644 Andre de Souza Cardoso
780 Rodrigo de O Medeiros
Dia 15
091 Ronaldo Silva de Melo
498 Claudio V de Lucena Cruz
617 Iraildes Ferreira Santos
Dia 17
462 Jorge Ramos
479 Michel Thiago da S Silveira
564 Bruno Lima de Maria
865 Rubens da Silva Marques
Dia 02
198 Felipe da Silva Santos
Dia 19
115 Andre Camargo de Oliveira
411 Wesley Nicacio Barbosa
875 Gilberto da Silva Deodato
Dia 20
491 Pedro Paulo dos S Junior

Dia 22
120 Luiz Claudio L de Siqueira
914 Ronaldo G de Souza
Dia 23
042 Leidiane Alves dos Santos
240 Gilvan Francisco da Silva
Dia 24
011 Maria de Fatima de A Coelho
046 Fellipe da Silva Moura
Dia 27
193 Valdeir Cosme de Souza
782 Thiago da Silva Gervasio
800 William Batista de Melo
Dia 30
021 Luciana de O G da Silva

Espaço

SST

Comemoração

Dia dos pais
na Granfino

Bicicletas e cestas básicas são
sorteadas entres colaboradores
“Ser pai é a oportunidade dada por
Deus de se tornar uma pessoa melhor
a cada dia e ver os reflexos no seu filho. ” Walter Quintela
Para celebrar o dia dos pais desse
ano, os patriarcas da nossa empresa
foram sorteados com dez cestas básicas e três bicicletas da Linha Gran.
Confira os ganhadores:
Cestas Básicas:
013 - Eduardo
031 - Carlos Alberto

053 - Flávio
124 - César
161 - Marco Antônio
168 - Antônio Carlos
398 - Célio
611 - Manoel
780 - Rodrigo
785 - Marcos
Bicicletas:
073 - Josimar
387 - Luís
537 - Diogo

Sem Lesões

Levantamento
manual de cargas
A movimentação manual de cargas
abrange uma variedade de atividades, incluindo elevação, abaixamento
e carregamento de materiais. Feita
de maneira errada pode causar sérias
implicações à saúde do trabalhador,
como dores e lesões nos braços, pernas e articulações. Siga as dicas e previna acidentes no seu local de trabalho!

O básico ao levantar uma carga:

• Mantenha-se próxima à carga.
Dobre as pernas;
• Mantenha as costas retas;
• Levante a carga com as pernas,
não com as costas.

Leve sempre em conta:

• Sua capacidade física, sua forma
física e o seu treinamento;
• Considere fazer tarefa a dois.
Peça ajuda! Não é o máximo que você
consegue, é o máximo que pode ser
feito com segurança;
• Utilize a cinta abdominal (cinturão abdominal lombar).

A boa técnica:

• Não torça o corpo com a carga;
• Organize o armazenamento para
facilitar o manuseio;
• Separe a carga, se possível em
porções menores.
• Como já foi informado: Não deixe
de utilizar a cinta abdominal.

Preparação:

• Planeje o trajeto. Remova obstáculos do caminho. Saiba onde irá
colocar a carga antes de levantá-la;
• Mantenha a carga próxima do
corpo;
• Mantenha a cabeça reta;
• Descarregue a carga, depois ajuste a posição final.
• Não se esqueça de levar e utilizar
seus materiais de proteção;
• Eles serão de grande valia na
prevenção de acidentes, diminuindo o
risco de lesões.
Américo Dutra de Almeida
Engenheiro de Segurança do Trabalho
americo.dutra@granfino.com.br

Ganhadores do dia dos pais:
Diogo, Flávio e Manoel
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Comemoração

Granfino comemora
mais um ano de vida
Empresa celebra 66 anos

A Granfino completa 66 anos de existência
e comemora mais um ano superando desafios.
E para comemorar a data, a quinta-feira do dia
31 de agosto na empresa foi pra lá de especial.
A começar pelo colorido da decoração que a
Indústria recebeu com balões vermelhos, amarelos e laranjas.
E as comemorações não pararam por aí.
Para deixar o dia ainda mais festivo, um delicioso churrasco com direito a sobremesa foi
oferecido pela Alufran no refeitório totalmente reformado para receber seus colaboradores.
E como toda festa que se preze tem que ter
música e bolo, o refeitório contou com a voz
da cantora Aline e o bolo foi servido a todos,
assim como os tradicionais bem vividos.
Mais um ciclo se completa e por mais um ano
podemos celebrar o sucesso obtido com muito
trabalho. E todas as conquistas da empresa só
são alcançadas porque contamos com a dedicação e trabalho de cada colaborador!
Parabéns Granfino, parabéns colaborador!
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Silvia Coelho
Lantimant, Maria
de Fátima Coelho
e Renata Baroni

Missa celebrada na área de lazer pelos 66 anos da Granfino

Missa celebrada
na área de lazer
pelos 66 anos
da Granfino
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Responsabilidade Social

Granfino apoia evento Beneficente
Semana da Pessoa com Deficiência da APAE Nova Iguaçu
“Pessoa com deficiência: direitos, necessidades e realizações”.
Este foi o tema que norteou a Semana da Pessoa com Deficiência
Intelectual e Múltipla, organizada
no município de Nova Iguaçu pela
APAE e por outras instituições, inclusive pela Granfino.
Esta Semana, que aconteceu
de 21 a 28 de agosto, começou a
ser organizada em maio. Foram
necessárias sete reuniões da comissão organizadora, presidida há
12 anos por Silvia Coelho Lanti-

sede da instituição. E foi graças à
parceria da Granfino, da Alufran
e de outras empresas e de várias
pessoas que, mais uma vez, que a
feijoada se tornou possível.
A realização desta Semana expressa um compromisso com a APAE,
que há mais de 25 anos, realiza aqui
em Nova Iguaçu vários serviços às
pessoas com deficiência intelectual.
Isso é responsabilidade social.
Carlos Henrique Menditti
Núcleo de Responsabilidade
Social Granfino

Medalhas e troféus
dos Jogos JOABENI

Foto: Rosana Vicente

Apresentação de
Dança na Feijoada

mant, para que os eventos pudessem ser planejados.
A Semana, que teve início no
dia 21 de agosto com uma solenidade cívica e cultural, contou com
várias atividades: sessão de cinema, jogos, palestras, passeio e ação
social. O evento mais intenso, contudo, foi realizado no domingo,
dia 27/08: a feijoada na Riosampa. Este evento teve a presença de
mais de 600 pessoas, o que rendeu
para a APAE recursos financeiros
para continuidade das obras na

Foto: Rosana Vicente

Alunos reunidos
para os Jogos
JOABENI
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Feijoada Beneficente na Riosampa

Foto: Rosana Vicente

Apresentação de Dança na Feijoada

Representantes da Granfino promovem sorteio de brindes
para participantes da Feijoada

Alunos da APAE nos Jogos Especiais
Silvia Coelho Lantimant
fala durante o Fórum

Passeio ao Paradiso Clube
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Trade Marketing

Granfino na inauguração
do Atacadão
Rede abre sua primeira unidade em São Gonçalo
O Atacadão, maior atacadista brasileiro em
número de lojas e com abrangência nacional, segue a dar continuidade ao seu plano de expansão
com a inauguração no dia 31 de agosto de sua
primeira unidade no município de São Gonçalo,
no Rio de Janeiro.
E a Granfino fez parte dessa inauguração, que antes mesmo da abertura oficial da loja, esteve com o
Supervisor Vinícius Canedo e os Promotores Alfredo Medeiros, Jorge William para arrumar e organizar o mix de produtos Granfino nas prateleiras e
pontos de gôndolas da unidade que tem capacida-

Equipe de Vendas
Granfino com
Equipe Atacadão
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de para atender 100 mil clientes por mês. Entre os
produtos cadastrados na unidade, podemos citar o
Arroz Integral, os Fubás, as Farinhas de Mandioca, o
Flocão, algumas rações Grancão, entre outros.
Com esta inauguração, a rede atinge a marca de
140 unidades de autosserviço no Brasil, distribuídas
por todos os estados, sendo dez unidades de autosserviço na região, além de um atacado de entrega.

Produtos Granfino em
fase de organização nas
gôndolas

Depoimento

Eu me encontrei
na Granfino
Histórias de sucesso

Trabalhar em uma empresa com 66 anos de história onde existe uma forte ligação entre os colaboradores, estratégia e planos da corporação é maravilhoso, não acham? E o que dizer quando se faz parte
do crescimento, quando se vê de pertinho cada estágio do sucesso e que contribuiu 48 dos 66 anos
que a empresa está completando? Gratificante, emocionante
e privilégio de alguns, certo?
E é exatamente assim que
o entrevistado dessa coluna
especial de aniversário se sente: orgulhoso por fazer parte
dessa história repleta de conquistas. Estamos falando do
colaborador Lemir Couto, que
atualmente trabalha no Setor
Financeiro, mas que durante
30 anos prestou seus serviços
na Contabilidade. E aí se somam 48 anos de parceria e dedicação que começou quando
a empresa ainda era na Rua
Topázio . “Eu sinto como se a
Granfino fosse meu filho mais
velho, porque a vi nascer e
crescer lá na antiga fábrica e estou a vendo prosperar. Fazer parte dessa família é um grande privilégio
e tenho orgulho de comemorar mais um ano aqui”.
Antes de entrar no quadro de funcionários da
Granfino, Lemir serviu o quartel durante 8 meses
e como não tinha pretensão de seguir carreira militar, um primo que na época era chefe do Departamento Pessoal sugeriu que ele começasse a trabalhar na empresa.
E desde então o Técnico em Contabilidade
não saiu mais da Granfino. “Aqui adquiri muito
conhecimento e vivência nessa indústria. Adoro
trabalhar no meu setor por conta da amizade, liberdade e companheirismo que tenho com meus
colegas de trabalho”, declara Lemir que planeja
continuar trabalhando na empresa até quando
Deus permitir, pois tem um filho de 13 anos que
ainda tem que se formar.
O colaborador tem quatro filhos: Silvia, de 40

anos, Leonardo, de 38 anos, Natália, 21 anos e
Douglas de 13 anos. E há 25 anos é casado com
Lucimar, fruto de muito amor e paciência, como
tudo em sua vida.
“A Empresa não é egoísta e gosta de ver todos
cresceram com ela e, é assim que aconteceu comigo e muitos outros. Crescemos
juntos. É muito bom ver o
crescimento de cada um. Cada
conquista é festejada e cada
desafio vencido é um troféu
interior’’, completa Lemir.

“Fazer parte
dessa família é
um grande privilégio e tenho
orgulho de
comemorar
mais um ano”
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O Silêncio – Chico Xavier
Onde quer que você esteja, seja a alma deste lugar...
Discutir não alimenta.
Reclamar não resolve.
Revolta não auxilia.
Desespero não ilumina.
Tristeza não leva a nada.
Lágrima não substitui suor.
Irritação intoxica.
Deserção agrava.
Calúnia responde sempre com o pior.
Para todos os males, só existe um medicamento de eficiência comprovada.
Continuar na paz, compreendendo, ajudando, aguardando o concurso sábio do Tempo, na certeza de que o
que não for bom para os outros não será bom para nós...
Pessoas feridas ferem pessoas.
Pessoas curadas curam pessoas.

Pessoas amadas amam pessoas.
Pessoas transformadas transformam pessoas.
Pessoas chatas chateiam pessoas.
Pessoas amarguradas amarguram pessoas.
Pessoas santificadas santificam pessoas.
Quem eu sou interfere diretamente naqueles que estão
ao meu redor.
Acorde…
Se cubra de Gratidão, se encha de Amor e recomece…
O que for benção pra sua vida, Deus te entregará, e o
que não for, ele te livrará!
Um dia bonito nem sempre é um dia de sol…
Mas com certeza é um dia de Paz.

Trade Marketing

Reunião com os promotores
em novo formato
Dinâmicas de motivação podem gerar excelentes resultados

Como de costume, todo mês os Supervisores de Promotores se reúnem com a Equipe de Promotores para conduzi-los aos objetivos desejados pela empresa. No entanto, o
último encontro realizado no dia 03 de agosto foi bem diferente do habitual: quatro dinâmicas de motivação foram
propostas aos colaboradores.
De acordo com Vinícius Canedo, Supervisor dos Promotores, no dia da reunião os colaboradores são informados
sobre novos projetos, mudanças importantes, novos produtos, inaugurações de lojas, atualização de roteiros e dúvidas
são esclarecidas. “Também usamos esse encontro para a interação e união entre os promotores, trocar informações e
feedback. Esse é o momento de motivar, pois dinâmicas de
motivação no trabalho geram excelentes resultados”.
Pensando nesse conceito, pela primeira vez os Supervisores resolveram aplicar dinâmicas de motivação que apresentaram excelentes resultados, sendo assim, serão estudadas outras dinâmicas de grupo para as próximas reuniões.
Acompanhe as dinâmicas:
1- “Aceita o desafio? ” - Dinâmica quebra-gelo. Separamos a equipe em dois grupos e passamos o desafio. Foi
bem divertida e ideal para ser a primeira da série. Além
disso, teve um desfecho surpreendente, já preparando o
espírito dos participantes para “pensarem fora da caixa”
durante as outras dinâmicas.
Objetivo: motivar, integrar o grupo, desenvolver competências relacionadas à coragem, confiança, superação de
desafios e busca adequada de informações.
2- “Quem eu levo? ” – Uma dinâmica individual onde
os promotores escolhem os três colegas de trabalhos mais
próximos. No final das 4 dinâmicas oferecemos a opção
de trocar os nomes dos colegas. O interessante é perceber
10 SETEMBRO de 2017
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Equipe de Merchandising Granfino

que as opções podem mudar em função dos trabalhos em
grupo desenvolvidos. Posteriormente, deve-se somar os resultados individuais dos participantes e mostrar a eles, em
particular, como foram classificados pelo grupo antes e depois das dinâmicas.
Objetivo: motivar os participantes e desenvolver habilidades de reconhecer qualidades nos outros e de como os
outros nos enxergam.
3- “Vamos dar as mãos? ” – Os grupos se reúnem novamente e passamos outro desafio, o desfecho depende do
trabalho de equipe. Uma dinâmica excelente para exercitar
a liderança informal e o trabalho em equipe.
Objetivo: motivar, integrar o grupo, desenvolver habilidade de trabalho em equipe e liderança.
4- “Ilha do tesouro! ” - Foi passado um desafio para uma
dupla de cada grupo e o desfecho desse desafio só é possível
com a união das duplas, caso não percebam o truque no tempo determinado, encerre a brincadeira e mostre como fazer.
Depois disso, discuta a importância da colaboração entre
equipes para atingir resultados em conjunto.
Objetivo: motivar, integrar o grupo, desenvolver habilidade de trabalho em equipe e superação de desafios.

Palestra

Circuito Mercado Pet

Granfino Co-realiza evento em parceria com o Sebrae
No dia 31 de agosto o Sebrae e a Granfino realizaram no Centro Social São Vicente, mais conhecido
como Patronato, o Circuito Mercado Pet, um dia de
palestras que reuniu profissionais de sucesso do setor
pet para debater sobre as principais tendências e boas
práticas do mercado.
A programação começou com um café de boas-vindas, abertura e apresentação da trilha de acesso a
mercados. Em seguida, foi a vez dos palestrantes Renato Costa (Sócio Diretor da Animália Clínica Veterinária), Alex Adeodato (Médico Veterinário da Área
de Neurologia e Neurocirurgia) e Alexandre Rossi
(proprietário da Cão Cidadão, apresentador de programas de TV e rádio e especialista em comportamento animal) falarem sobre negócios pet e técnicas sobre

inovação. Após a apresentação individual houve uma
mesa redonda com os palestrantes e mais para o final
do evento Roberto Cabral Neto falou sobre Seguro
Saúde Pet e Stela Pelegrino, Zootecnista da Gran o
discorreu sobre Nutrição Animal.
Na ocasião, a Zootecnista abordou a temática Dieta Caseira x Dieta Industrial e ainda discorreu sobre
a importância de uma alimentação balanceada e de
qualidade para os animais de estimação. Felipe Lantimant, Gerente de Marketing da Granfino, falou
a respeito da renovação da Linha Gran – Divisão
Animal da Granfino, com a chegada da Gran Nutrição Animal, com rações para cães e gatos que será
encontrada em diferentes canais de vendas, como os
de Pets Shops.

Sobre o Sebrae
O Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas) é uma entidade que apoia e
fomenta a criação, a expansão e a modernização das
micro e pequenas empresas do Estado, capacitando-as
para cumprir com eficácia o seu papel no processo de
desenvolvimento econômico e social.
Saiba mais em sebrae.com.br

Roberto Cabral fala
sobre Seguro Pet

Felipe Lantimant, Gerente de Marketing da Granfino, fala sobre
a reformulação da Linha Gran, Divisão Animal da Granfino

Alexandre Rossi fala
sobre adestramento
de animais

Dânia Castro, Supervisora de
Vendas da Gran com Veterinários
e donos de de Pet Shops

Stela Peregrino, Zootecnista da Gran
palestra sobre Nutrição Animal
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Receita

Pavê de Amendoim Branco
INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•
•
•

MODO DE PREPARO

1/2kg de amendoim branco Granfino torrado e moído
2 pacotes de biscoito de maizena
250g de açúcar
250g de manteiga
2 latas de creme de leite sem soro
3 gemas (reserve as claras)
1 lata de leite condensado
1/2 xícara de chá de leite integral
Tempo de preparo

50 min

Rendimento

10 porções

1. Bata o açúcar com a manteiga e as gemas até ficar cremoso,
homogêneo esbranquiçado.
2. Em outra tigela bata as claras em neve. Incorpore as latas
de creme de leite às claras em neve, e depois ao creme de
manteiga que foi batido.
3. A montagem deve ser feita molhando os biscoitos maizena
no leite integral.
4. Coloque em um refratário os biscoitos molhados.
Em seguida o creme e o Amendoim Branco
Granfino torrado e moído.
5. Despeje e espalhe com uma
espátula o leite condensado.
Siga as camadas até completar
o tamanho que quiser.

Passatempo

Sudoku

Fundada em 1951

PRESIDENTE DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO
Silvia Maria Coelho Lantimant
PRESIDENTE
Renata Baroni Coelho
DIRETOR DE COMPRAS
José Antônio Coelho
DIRETOR INDUSTRIAL
Fernando Coelho
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DIRETOR DE VENDAS
Cleucio Gonçalves Lantimant
DIRETORA ADMINISTRATIVA
Maria de Fátima Coelho
GERENTE DE MARKETING
Felipe Coelho Lantimant
JORNALISTA RESPONSÁVEL
Jeniffer Martins (MTB 33092 RJ)
PROJETO EDITORIAL
Comunicação Granfino

PROJETO GRÁFICO
Rômulo Queiroz
PERIODICIDADE: Mensal
TIRAGEM: 700 exemplares
Rua Oscar Soares, 1525
Nova Iguaçu - RJ - CEP 26220 098
Tel./Fax.: +55 21 2765.9400
www.granfino.com.br
facebook.com/GranfinoAlimentos
youtube.com/granfinoalimentos

