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Editorial
SILVIA COELHO LANTIMANT
Presidente do Conselho de Administração 

Para viver melhor, não se preo-
cupe, ocupe-se

Ocupe o seu tempo, ocupe o 
seu espaço, ocupe a sua mente.

Não se desespere, espere.
Espere a poeira baixar, espere 

o tempo passar, espere a raiva 
desmanchar.

Não se indisponha, disponha.
Disponha de boas palavras, 

boas vibrações, disponha sempre.
Não se canse, descanse.
Descanse a sua mente, descan-

se as suas pernas, descanse tudo.
Não menospreze, preze.
Preze por qualidade, preze por 

valores, preze por virtudes.
Não se incomode, acomode.
Acomode o seu corpo, aco-

mode o seu espírito, acomode a 
sua vida.

Não desconfie, confie.
Não se torture, ature.
Ature com paciência, ature 

com resignação, ature com to-
lerância.

Não pressione, impressione.
Impressione pela humildade, 

impressione pela simplicidade, 
impressione pela elegância.

Não crie discórdia, crie con-
córdia.

Concórdia entre as nações, 
concórdia entre as pessoas, con-
córdia pessoal.

Não maltrate, trate bem.
Trate bem as pessoas, os ani-

mais, trate bem o planeta.
Não se sobrecarregue, recarregue.
Recarregue as suas forças, re-

carregue a sua coragem, recarre-
gue a sua esperança.

Receitas para um Bom NOVO ANO
Não atrapalhe, trabalhe.
Trabalhe a sua humanidade, 

trabalhe as suas frustrações, tra-
balhe as suas virtudes.

Não conspire, inspire.
Inspire pessoas, inspire talen-

tos, inspire saúde.
Feliz Ano Novo!

Autor Desconhecido

Aniversariantes
DEZEMBRO

Nossa
MISSÃO

Nossa
VISÃO

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 
regional, referência em  
qualidade de produtos,  
serviços e excelência em  
gestão, inovando em  
tecnologia e desenvolvendo  
novos produtos e mercados.

Dia 01
408 Robert Rosa Anastacio 
437 Mario de Oliveira Medeiros
Dia 03
641 Alexandre J C dos Santos
Dia 05
082 Viviane C Moreira Lopes                
284 Diogo Duarte M Costa 
434 Alex Sandro D dos Santos 
Dia 06
48   Amanda da C C dos S Marques 
Dia 07
159 Antonio Carlos Barbosa Dores           
542 Tiago de Souza Fernandes
Dia 08
659 Luiz Sergio Tonietto Felski 
Dia 10
40   Carlos Alberto R de Almeida 
Dia 11
22    Fabio de Lira Gomes
375 Uilson Alves de Almeida 
Dia 12
360 Jose Oliveira Lima
905 Rafael Rodrigues da Silva 

Dia 13
20   Francisco Alves de Carvalho
Dia 14
370 Felipe Machado Santos                  
526 Clayton S da Conceição 
Dia 15
450 Diego de Souza Tavares 
761 Julio Cesar Ramos Felix Junior
Dia 16
54   Alexandre da Conceição 
433 Rosembergue M Simeao
Dia 17
63   Glaucia Sousa dos Santos 
80   Marcos Antonio F de Almeida
123 Davi de Souza
458 Vera Lucia Santos 
460 Evandro E Santos Barbosa
835 Carlos Daniel Ferreira Santos 
868 Sebastião da Silva Siqueira 
Dia 19
192 Andre Marinho Alves 
Dia 20
16   Jefferson L dos Reis Brito
215 Leonardo do N Melo 

Dia 21
470 Alexandre Carlos Delfino 
727 Ricardo Lopes da Costa 
808 João Pedro F de Souza 
Dia 22
137 Rodrigo L Monteiro 
499 Leandro de O Paulino 
Dia 23
251 Francisco Soares da Silva 
415 Alan Waldeck da S e Silva 
428 Carlos Henrique F Lopes 
Dia 24
921 Anderson de S Meneses
Dia 25
363 Natalicio Moacyr da Silva 
824 Gustavo Henrique T Rocha
Dia 26
136 Jocelino Lobo de A Neto 
549 Leandro Ferreira de Souza 
Dia 27
76   Paulo Sergio de Oliveira
244 Fabiano das G Santos Idalan 
393 Diones Paulo Lima
406 Renato Galdino da Silva 
956 Rômulo Fernandes Queiroz
Dia 28
302 Wilson Moura de Oliveira 
784 Cristiano M de Souza    
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  Américo Dutra de Almeida
Engenheiro de Segurança do Trabalho
americo.dutra@granfino.com.br

Espaço

SSTPatrocínio

Coral Jesus  
O Bom Pastor
Granfino patrocina XVI Natal Musical

No dia 16 de dezembro, a Igreja 
Jesus O Bom Pastor, localizada no 
Bairro Vila Nova, apresentou o XVI 
Natal Musical com participação do 
Coral Jesus o Bom Pastor composto 
por vinte e dois integrantes e Ban-
da com oito integrantes. O evento, 
que existe há 22 anos, é aguardado 
ansiosamente o ano inteiro pela co-
munidade local e foi exclusivamente 

patrocinado pela Granfino.
Nessa edição, o Natal Musical 

contou com a apresentação de crian-
ças e de uma bailarina. A Cantada de 
Natal teve regência de Wanderley 
Pinheiro, participação do Padre Ed-
milson que fez uma versão da músi-
ca “Alguém quando é bondoso com 
alguém”, composta por Jack Keller e 
Howard Greenfield.

Uma das grandes atribuições da 
equipe do SESMT, formada pelos 
profissionais da área de Segurança do 
Trabalho das empresas, é a descons-
trução diária dos comportamentos de 
riscos dos colegas de trabalho, bem 
como deles mesmos.

Essas atitudes, que podem ser do 
mais simples ao mais complexo, do 
comum ao mais criativo, podem in-
clinar a um acidente de grave a gravís-
simo, com uma ou mais vítimas, e em 
alguns casos com óbito.

Apesar da ciência da importância 
dessa desconstrução, muitos profis-
sionais da área ficam com dúvidas e 
podem se sentir confusos no momen-
to de trabalhar essas questões. Por 
outro lado, pode parecer aos traba-
lhadores orientados que tais profis-
sionais estão exagerando ou mesmo 
influenciando em questões que vão 
além de suas responsabilidades. 

A melhor forma de se entender 
o porquê isso tudo ocorre é a cons-
cientização e o conhecimento. Para 
isso você deve entender o que é “com-
portamento de risco”, que são atos, 
atitudes e ações cotidianas de cada in-
divíduo dentro de uma situação. No 
ambiente laboral, consideramos os 
comportamentos dos trabalhadores 
perante os serviços diários. Tais ações 
podem gerar incidentes ou mesmo 
graves acidentes, colocando em risco 
a saúde e integridade física dos traba-
lhadores ou até de terceiros.

É importante que você entenda 
que o comportamento de risco é algo 
individual, ou seja, ele varia de pes-
soa a pessoa, pois ele depende dire-
tamente das ações de cada um.  Isso 
significa que sempre que você ou um 
colega de trabalho ou um visitante se 
comportar provocando um incidente 
ou agir de forma não segura, ele está 
pondo em prática o comportamento 
de risco.

Comportamentos  
de Riscos 
O que são e porque devemos 
desconstruí-los

Entendendo o que é o 
comportamento de risco

Coral Jesus o Bom Pastor
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Patrocínio

Granfino renova 
patrocínio com o NIFC
Nova Iguaçu disputará pela primeira vez a Copa do Brasil

Em 21 de novembro o Gerente de Marke-
ting da Granfino, Felipe Lantimant, foi até o 
Centro de Treinamento do Nova Iguaçu Fute-
bol para assinar a renovação do patrocínio do 
Clube comandado pelo Presidente Jânio Mo-
raes e saber mais sobre os preparativos para 
temporada 2018. 

Em 2017 o Nova Iguaçu fez sua melhor  
campanha no Carioca, terminando na quinta 
colocação, atrás apenas dos quatro grandes ti-
mes: Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco. 
Conquistou dois títulos: o Quadrangular Extra 
da Taça Guanabara e Troféu Domingos Moro.

Em 2018 o Clube vai disputar a tempora-
da mais importante da história, já que vai 
participar do Campeonato Carioca, da Copa 
do Brasil pela primeira vez e a Série D do  
Campeonato Brasileiro. 

O time estreia no Carioca 2018 no dia 17 
de janeiro contra o primeiro colocado da fase  
preliminar, em casa, no Estádio Laranjão. Com 
relação à Copa do Brasil, o adversário da estreia 
será o time Bragantino, de São Paulo.

Alexandre Conceição, 
Jânio Moraes e Felipe Lantimant 
no campo do NIFC

E os preparativos não param por aí. O NIFC 
irá disputar também pela segunda vez seguida 
a Copa São Paulo de Juniores em 2018. É o 
principal torneio do país na categoria sub-20 
em que enfrentará na primeira fase o tradicio-
nal Cruzeiro (MG), no dia 7 de janeiro. 

Pelo o que podemos conferir com o calen-
dário, a próxima temporada tem tudo para o 
clube continuar levando o título de “Orgulho 
da Baixada” para seus torcedores e patrocina-
dores. E a Granfino torce pelo time que a cada 
fase consegue superar seus desafios e partici-
par de respeitados campeonatos de futebol.
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Patrocínio

Granfino patrocina atleta
Colaborador continua conquistando Campeonatos de Jiu-Jitsu

Em algumas edições da nossa re-
vista já mencionamos os feitos do 
atleta de Jiu Jitsu Denilson Pereira 
Rosa. E para fechar com chave de 
ouro o ano de 2017, no dia 25 de 
novembro Denilson conquistou o 
1º lugar na Categoria Pluma até  
64 kg no Campeonato Rolls  
Gracie, organizado pela Federação 
de Jiu-Jitsu do Estado do Rio de Ja-
neiro (FJJ-Rio), que aconteceu no 
Tijuca Tênis Clube. No ranking 
anual da federação o atleta ficou 
em primeiro lugar na classificação 
geral em sua categoria. 

E no dia 10 de dezembro o lu-
tador também ficou em 1º lugar 
no Campeonato de Jiu-Jitsu Pro-
fissional 2017, que aconteceu na 
Escola Metodista em Queimados. 

Nessa competição o atleta tam-
bém competiu na categoria pluma 
até 64 kg.

Sobre os planos para 2018, 
o atleta conta que continuará 
treinamento para se inscrever 
nos próximos campeonatos, o 
primeiro à vista o Campeonato 
Mundial de Jiu Jitsu da CBJJP 
e depois o Aberto de Verão da 
FJJ-Rio que ainda não tem data 
marcada.

A Granfino continua investin-
do no atleta e estima seu sucesso 
esportivo!

Onoon no non 
on nononon non 
nonnono
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Confraternização

Colaboradores da 
Granfino se reúnem para 
último futebol do ano
Churrasco e diversão garantem a confraternização

No dia 08 de dezembro alguns colaboradores 
da Granfino se reuniram para jogar o último 
futebol do ano e confraternizar entre eles com 
um churrasco e muita diversão. Assim relatou o 
técnico Cleber, que sorteou dois times para se 
enfrentarem na noite chuvosa de um típico dia 
de dezembro. “Antes da bola rolar nós fomos pe-
gos de surpresa por uma grande chuva, mas que 
não impossibilitou o nosso futebol. O campo 
cheio de água e escorregadio garantiu as risadas 
por conta os tombos e dribles desconcertantes”.

Mesmo com muita chuva os gols marcaram 
presença no jogo de confraternização. O time 
1 fez quatro gols (Thiago, Cleber, Alex, Flávio) 
e o time 2 fez dois (Anaclesio e Ridan).  “Em 
nome do time queremos agradecer a Deus pela 
oportunidade de estarmos juntos por mais um 
ano confraternizando com paz. Agradecemos 
também a nossa empresa que está sempre nos 
ajudando e apoiando para que tudo aconteça da 
melhor maneira possível”,  f inaliza Cleber.
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Patrocínio

Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio 
e Indústria do Rio de Janeiro 
Granfino participa de noite de degustação Ospitalità Italiana

No dia 6 de dezembro a Câ-
mara Ítalo-Brasileira de Comér-
cio e Indústria do Rio de Janei-
ro e a Secretaria de Estado de 
Cultura do Rio de Janeiro orga-
nizaram a “Noite de Degustação 
Ospitalità Italiana”, na sala Ce-
cília Meireles, que contou com 
o apoio de diversas empresas, 
entre elas a Granfino Alimen-
tos que ofereceu degustação da 
Polenta Granfino, preparada 
pelo Chef Roberto Cabral e 
com Fubarina Granfino.

Esse tipo de confraternização 

possibilita a aproximação entre 
Brasil e Itália, na qual se pode 
apreciar o que há de melhor na 
gastronomia. Para tanto, além 
da degustação, a nossa empresa 
expôs seus produtos em barra-
quinhas criadas exclusivamente, 
típicas de uma feira bem Italiana.

O evento, que recebeu um 
público de mais de 300 convida-
dos, começou com um cocktail 
de boas-vindas e logo após se ini-
ciou a cerimônia de premiação 
de 35 restaurantes com certifica-
dos Ospitalità Italiana.

O selo Ospitalità Italiana é 
um rígido controle de qualidade 
reconhecido internacionalmen-
te pelas Câmaras de Comércio 
da Itália no Exterior, que conta 
com mais de 1.800 restaurantes 
certificados em 60 países e que 
visa promover as tradições dos 
produtos da Itália e valorizar a 
cultura gastronômica do país. O 
selo tem como objetivos valorizar 
a imagem dos restaurantes italia-
nos no exterior que respeitam os 
padrões de qualidade do progra-
ma Ospitalità Italiana; garantir 
ao consumidor um instrumento 
para reconhecer os verdadeiros 
restaurantes italianos no mundo 
e promover as tradições dos pro-
dutos da Itália e valorizar a sua 
cultura gastronômica.

Sobre o 
Certificado 
Ospitalità 
Italiana

Felipe Lantimant, Maria de Fátima 
Coelho e Carmelo Mastrangelo 
em noite de degustação
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Trade Marketing

Linha Gran promove ação em Guaratiba
Gran participa de adoção e vacinação antirrábica de filhotes

No dia 18 de novembro a Linha Gran – Divisão 
Animal da Granfino – participou de um evento no 
Shopping das Rações Piraquê, em Guaratiba. Na oca-
sião, foi oferecida adoção de filhotes e campanha de 
vacinação antirrábica com visita do Prefeito Marcelo 
Crivella. A Raiva é transmitida por meio da saliva dos 
animais contaminados, principalmente pela mordida 
de cães e gatos doentes.

Uma tenda foi montada para o sorteio de uma 
cafeteira, um fardo de ração de 1kg e 4 kits da Li-
nha Gran para o público presente. De acordo com o 
Gerente de Marketing, Felipe Lantimant, foram dis-
tribuídas amostras grátis de Grancão e os donos dos 
pets puderam saber mais sobre os benefícios do pro-

duto. “Esse tipo de iniciativa fortalece ainda mais a 
nossa parceria com o Shopping Piraquê. Um ótimo 
cliente que compra em média 200 volumes por mês 
de Grancão”, disse Felipe Lantimant. 
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e que engloba as principais inovações tecnológicas dos cam-
pos de automação, controle e tecnologia da informação, apli-
cadas aos processos de manufatura.

Cristian conta que aqui na Granfino se deparou com seu 
grande desafio profissional, que o fez evoluir e encontrar sua 
oportunidade de gerência. “Sou um grande admirador e de-
fensor dessa empresa, serei sempre grato às oportunidades que 
tive aqui e por tudo que a empresa fez para ajudar em minha 

formação profissional e pessoal. Tive o 
privilégio de conviver e trabalhar com 
grandes homens, que muito me ensi-
naram. Fico muito motivado por po-
der promover inovações e interferir de 
maneira positiva nos processos”, finali-
za o pai da Bruna, do seu primeiro ca-
samento, que assim como ele também 
se interessa pela área e faz faculdade de 
Informática.

Casado há 11 anos com a Raquel, o 
casal teve duas meninas: a Gabrielle, de 
8 anos e a caçula Rafaela, de apenas 2 
anos. Quando questionado sobre qual 
o ingrediente fundamental para uma 
boa relação, timidamente Cristian reve-
la que o amor, a maturidade e o com-
panheirismo são fundamentais na vida 
pessoal e familiar. 

Depoimento

Eu me encontrei 
na Granfino 
Histórias de sucesso

Muito provavelmente você já ouviu falar sobre o termo 
Nerd, que significa uma pessoa muito dedicada aos estudos, 
que exerce atividades intelectuais muitas vezes elevadas para 
sua idade. Ainda nesse contexto, outro termo um pouco me-
nos comum é o Nerd de TI, uma classificação quanto a com-
petência, intimamente relacionada a atividade de um profis-
sional que trabalha com desenvolvimento, programação e 
internet, ou seja, é aquela pessoa com altos níveis de quocien-
te de inteligência (QI) que apresenta 
muita habilidade com a tecnologia.

E por toda sua paixão e desenvol-
tura pela Informática, o entrevistado 
dessa edição é Cristian França do 
Nascimento, Gerente de Tecnologia 
da Informação das Indústrias Granfi-
no, que desde novo sempre mostrou 
curiosidade sobre o mundo da progra-
mação. Não é à toa que em toda sua 
carreira profissional trabalhou nessa 
área. “Desde os meus 15 anos comecei 
a buscar cursos para aprofundar meu 
interesse com a tecnologia, depois fiz 
segundo grau Técnico de Processa-
mento de Dados. Aos 17 anos já co-
mecei a estagiar na área de TI de uma 
grande empresa, e na sequencia fui 
admitido por ela para trabalhar como 
programador”, diz Cristian que chegou à Granfino como 
consultor da multinacional Datasul no início da implantação 
do ERP (Software de Gestão Empresarial) e logo em seguida 
foi contratado como Analista de Sistemas.

Bacharel em Análises de Sistemas, com MBA em Governan-
ças e Melhores Práticas de TI, o Gerente conta que continua 
atualizando seus conhecimentos para gerir e melhorar o que 
está sendo pouco ou mal utilizado em toda parte da tecnologia 
da empresa. “Em 2018 pretendo buscar outro MBA, além de 
conhecimento e certificações importantes na área de TI”. 

Sobre os próximos desafios na empresa, ele considera dois 
como principais, a primeira é mudar o tipo de estrutura de 
TI, saindo de um modelo tradicional, que se baseia na dis-
ponibilização de recursos para um modelo de TI orientada a 
serviço. A diferença básica entre elas é que enquanto o mo-
delo tradicional define a si mesma como uma provedora de 
tecnologia, trabalhando de dentro para fora; a TI orientada 
a serviço se auto define como uma provedora de serviços, 
trabalhando de fora para dentro. O segundo grande desafio 
é começar a preparar o caminho em direção a INDÚSTRIA 
4.0 que é considerada a quarta revolução industrial, que na 
realidade é um conceito de indústria proposto recentemente 

“Sou um grande 
admirador e defensor 
dessa empresa, serei 

sempre grato às 
oportunidades que tive 

aqui e por tudo que a 
empresa fez para 
ajudar em minha 

formação profissional 
e pessoal”
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Bom seria se 
todos os dias 
fossem NATAL 
As pessoas seriam mais amáveis e
menos amargas, mais tolerantes e 
menos agressivas mediante as 
falhas alheias. 

As famílias seriam mais unidas
e não precisariam de motivos para se 
reunirem e festejar a vida e as alegrias
de cada um. 

Bom seria mesmo se 
todos os dias fosse Natal e as pessoas
convidassem JESUS a participar da sua
vida, a se aconchegar em sua casa e a 
estar presente nas horas boas e ruins.

Bom seria mesmo se todos os dias 
fosse natal e os corações fossem mais 
solidários, menos egoístas. Que as 
pessoas fizessem pelo outro o bem 
sem emoção alguma, que os amigos 
se procurassem não pelo prazer de um 
dia festivo, mas pelo sentimento, pela 
gratidão, pelo amor sentido. 

Bom seria se todos os dias fosse natal ... 
a vida da gente teria muito mais sentido...

Cecilia Sfalsin
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Trade Marketing

Campanha de fim de ano é 
apresentada aos promotores
“O desafio agora é outro”

Com tanta concorrência e com o consumidor ain-
da mais informado, o setor de Trade Marketing vem 
desenvolvendo estratégias para capacitar a equipe de 
Merchandising a tornar cada vez mais competitiva nas 
gôndolas e influenciar diretamente o consumidor fi-
nal no processo de decisão de compra, que na maioria 
das vezes é tomado no interior das lojas em contato 
direto com o produto. 

Segundo Fellipe Silva, Coordenador de Trade, a 
campanha “O desafio agora é outro” foi desenvolvida 
para garantir que o Sell-in (vendas) se transforme para 
loja em vendas efetivas ao consumidor final (Sell-out). 
Fellipe explica ainda que de acordo com a base na re-
tração do mercado, os volumes vêm sendo negociados 
de uma forma mais tímida, ou seja, hoje nem todos os 
clientes compram para se estocar, muitos optam por 
lote econômico, buscando trabalhar com o mínimo 
de volume possível. 

Sendo assim e para garantir o giro mais efetivo dos 
produtos da Granfino, se fez necessário estabelecer 
um novo formado de campanha, onde o foco foi vol-
tado em aumento do Share (Participação em gôndo-
la), com ênfase em aumentar o espaço nas gôndolas e 
explorar ainda mais o posicionamento no PN (Ponto 
natural) para conquistar a venda por impulso. 

O slogan da campanha foi a tradicional frase do 
ex presidente dos EUA (Yes we can!), que traduzindo 

significa: Sim, nós podemos! Na próxima edição da 
Revista Granfino Informa daremos continuidade ao 
desdobramento de como foi a campanha trimestral 
“O desafio agora é outro”.
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Receita

Quiche de Bacalhau
INGREDIENTES
•  1 1/2 xícara de chá de manteiga
• 1 cebola
• 1 pimentão vermelho em tiras finas
• 1 alho poró
• 250 gramas de Bacalhau dessalgado e desfiado
• 2 tomates maduros, sem sementes e sem pele cortados em tiras
• 350 gr de creme de leite fresco
• 6 ovos
• 2 1/2 xícara (chá) de Farinha de Trigo Granfino
• 1 colher de sopa de água gelada
• Pimenta-do-reino a gosto
• Sal Refinado Granfino a gosto

MODO DE PREPARO
1. Refogue por 5 minutos uma xícara (chá) de manteiga,  

a cebola, o pimentão e o alho-poró. Descarte a gordura.
2. Misture o bacalhau e os tomates e mexa por mais 1 min. 

Reserve.
3. Bata no liquidificador o creme de leite, 5 ovos, o sal  

e a pimenta. Reserve.
4. Misture com a ponta dos dedos a Farinha de Trigo Granfino  

e o restante da manteiga. Acrescente o sal, a água e 1 gema. 
Se necessário, adicione um pouco mais de água.

5. Deixe descansar por 20 min. Abra a massa e com ela forre 
uma forma de quiche com fundo removível.

6. Coloque uma folha de pape-alumínio sobre o fundo da massa 
aberta e pressione-o com grãos de feijão crus para formar 
uma cavidade. Asse por 15 min. em forno médio  
(170 °C a 190 °C).

7. Retire o papel-alumínio e recheie com o bacalhau.  
Cubra com a mistura de creme de leite e ovos.  
Devolva ao forno e asse até dourar.Tempo de preparo

50 min
Rendimento
12 porções

Passatempo

Jogo dos 7 erros
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