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Editorial
SILVIA COELHO LANTIMANT
Presidente do Conselho de Administração 

“Na vida você muitas vezes não deci-
de o que acontece com você, mas é você 
quem decide qual atitude você vai to-
mar, para ir contra o que acontece com 
você.” Dalton Dallangnol

Ninguém pode se colocar acima da lei! 
Se quisermos um país livre de corrup-

ção precisamos tomar atitudes, exigindo 
o fim da impunidade para os corruptos. 

Estamos avançando e chegando onde 
nunca pensamos que chegaríamos.

As atitudes estão em nossas mãos e 
vamos demonstrá-las nas eleições de no-
vembro próximo. 

Em Setembro de  2015, o MPF apre-
sentou à sociedade 10 medidas para 
aprimorar a prevenção e o combate à 
corrupção e à impunidade. 

As propostas objetivavam Transparên-
cia, Prevenção, Eficiência e Efetividade.

As medidas buscavam, entre outros 
resultados, agilizar a tramitação das 
ações de improbidade administrativa 

e das ações criminais; instituir o teste 
de integridade para agentes públicos; 
criminalizar o enriquecimento ilícito; 
aumentar as penas para corrupção de 
altos valores; responsabilizar partidos 
políticos e criminalizar a prática do 
caixa 2; revisar o sistema recursal e 
as hipóteses de cabimento de habeas 
corpus; alterar o sistema de prescrição; 
instituir outras ferramentas para recu-
peração do dinheiro desviado.

A iniciativa, sem qualquer vínculo 
político-partidário, foi abraçada pela 
sociedade que, por meio de voluntá-
rios em todo o país, coletou mais de 
dois milhões de assinaturas em apoio 
à campanha para que as propostas pu-
dessem ser apresentadas ao Congresso 
Nacional em forma de projeto de ini-
ciativa popular. Uma dessas duas mi-
lhões de assinaturas nesse documento 
foi a minha.

Entretanto, na madrugada de 30 

Nós somos brasileiros e não desistimos nunca
de Novembro de 2016, ao ser final-
mente levada ao plenário da Câmara 
dos Deputados em Brasília, Suas Ex-
celências os Deputados,  modificaram 
o relatório de medidas de combate 
à corrupção elaborado pelo deputa-
do Lorenzoni (DEM-RS), tirando do 
texto pontos-chave como a crimina-
lização do enriquecimento ilícito e 
aumento do prazo de prescrição dos 
crimes, entre outras mudanças.

Veio então aquele sentimento de 
Desesperança, aquela, que nos paralisa 
e nos dá a sensação de sermos incapazes.

Mas, nós somos brasileiros e não de-
sistimos nunca!

A luta continuou porque um 
Brasil livre de corrupção é o sonho 
do Brasileiro! 

Por isso, hoje temos que persistir e 
acreditar que ao fim de tudo isto surgi-
rá um novo Brasil, mais justo e literal-
mente mais rico para todos.

Aniversariantes
MARÇO ABRIL
Dia 01 
661  Jefferson Dias do Nascimento  
847  Josue de Jesus Alves   
881  Alexsandro Martins Leão   
Dia 02 
643  Sidney Dias do Nascimento  
Dia 03 
085  Celso Jose do Nascimento     
Dia 04 
398  Celio Aires         
714  Jackson William S da Silva      
Dia 05 
117  Roberto Henrique dos S Costa   
514  Murilo Henrique da S Silveira    
843  Paulo Cesar Guida       
Dia 06 
014  Evandro Freitas de Jesus     
106  Ricardo Ernesto dos Santos    
622  Gilberto Goncalves Costa     
794  Ewerton Ribeiro dos Reis    
Dia 07 
187  Wallace de Sena     
Dia 09 
386  Jose Carmelo Mastrangelo    
614  Jurandir do N Assunção     
927  Andre Chaves Lima       
Dia 10 
129  Caryguasil Sandro Santos Silva    
161  Marco Antonio Ferreira     
Dia 11 
035  Rosemary de Oliveira Duarte   
933  Fernando Cesar da Silva Novaes   
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  
915  Valnei Pereira Pacheco     

Dia 15 
763  Argemiro Esteves Filho   
827  Larissa Santiago de Moura    
Dia 16 
869  Reginaldo Santana Amorim    
Dia 17 
094  Marcos de Oliveira Santos    
Dia 18 
764  Antonio Marcos G de Souza    
844  Daniel Rodrigues Vasconcelos    
926  Rodrigo Souza da Silva      
Dia 20 
565  Andre Luiz Souza da Silva    
Dia 21 
832  Walace Lopes dos Santos Junior   
Dia 22 
102  Cristiano de Almeida Freitas   
Dia 23 
348  Daniele Pinto Bezerra  
404  Bruno de Souza Nascimento     
646  Gilmar Alves            
Dia 24 
005  Emilia Moreira T de Oliveira     
663  Rafael Roza Jacinto         
823  Stephanie C Gonçalves Belmond    
Dia 25 
077  Walmir Ferreira da Silva   
101  Nazareth Emilia de Castro Lopo    
729  Jose Nilton Santos de Souza    
Dia 26 
032  Marilene Alves Pedra   
073  Josimar Barboza Porto    
Dia 28 
274  Joel Moreira Viana Filho  
Dia 29 
628  Victor de Almeida   
Dia 30 
078  Ednaldo Candido Costa      

Dia 01 
530  Marcia Maria Pereira da Silva 
Dia 02 
551  Anderson Telles da Silva 
850  Edgar Monteiro de Lima 
Dia 03 
359  Vinicius Jacintho Minervino
451  Ronaldo Guimaraes Sant`Anna
577  Deimison Pereira Rosa
631  Denilson Pereira Rosa 
829  Jessica dos Santos Pacifico 
Dia 04 
075  Ivan de Lima   
557  Fernando Araujo da Silva  
Dia 05 
096  Jonathan Pereira da Silva  
221  Paulo Roberto Alves    
Dia 06 
079  Claudio Maciel da Cruz  
Dia 07 
361  Igor Rangel Aires da Costa  
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
678  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
347  Ulisses Cypriano Caetano Silva

Dia 17 
007  Roberto Luis Pereira de Lima
Dia 18 
283  Fabio da Silva Ribeiro
384  Alan Fernandes Vieira
787  Leandro Roberto Pontes e Silva
Dia 19 
937  Carlos e Nascimento de Almeida
Dia 20 
261  Ezequiel Alves da Silva
453  Anderson Fernandes Bernardo
558  Solange da Silva Alves 
872  Silvio Luiz Pereira Lima
917  Welington Pereira Neves
Dia 21 
004  Nelcy da Silva Ferreira
Dia 22 
194  Anderson Faustino da Silva 
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
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 
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Comemoração

Dia da Mulher
Colaboradoras da Granfino 
recebem presentes

“Mulher, com seu jeito especial 
de ser, você é exemplo de amor, 
perseverança, coragem, determi-
nação e inteligência. Mulher, você 
é isso tudo e muito mais”.

O Dia Internacional da Mulher, 
comemorado em 08 de março, teve 
gostinho especial na Granfino e foi 
marcado com surpresa para as nos-

sas colaboradoras. A nossa empre-
sa ofereceu uma lembrança a cada 
uma delas para demonstrar o cari-
nho pelas mulheres. Não só nessa 
data, mas como em todos os dias 
do ano, lembramos da extrema im-
portância enquanto profissionais e 
mulheres que são. 

Parabéns Mulheres!

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

Espaço

SST

Pequenas medidas são tão impor-
tantes quanto os grandes cuidados. 
Quem falha na “pequena prevenção” 
pode também ser negligente no ris-
co do grande acidente. A “pequena 
prevenção” é na verdade uma atitude 
importante e mostra que realmente 
valorizamos a segurança. 

Não se esqueça de que a prevenção 
deve acontecer todos os dias, em to-
das as situações e momentos, dentro 
e fora do trabalho. Pratique a “peque-
na prevenção” e evite grandes danos.

Observe os pontos a seguir e reflita:
•Usar o corrimão ao subir e des-

cer escadas;
•Proteger fios e equipamentos 

eletrônicos nas áreas de circulação, 
salas de aula ou de reuniões;

•Utilizar o cinto de seguran-
ça, mesmo não sendo o condutor 
do veículo;

•Não colocar a mão na fresta da 
porta que se fecha, para reabrí-la;

•Também não colocar as mãos 
nas partes móveis das máquinas;

•Usar a ferramenta certa para 
a tarefa;

•Não rearmar o disjuntor elé-
trico sem descobrir a causa de 
sua atuação;

•Observar a sinalização e obe-
dece-la;

•Certificar-se sobre a seguran-
ça do ambiente e dos equipamen-
tos antes de realizar qualquer tipo 
de trabalho;

•Todo trabalhador é responsá-
vel por sua própria conduta, pela 
sua segurança e dos demais colegas. 

Pequenos cuidados
evitam grandes 
transtornos
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Trade Marketing

Granfino na inauguração do Atacadão 
Rede abre lojas em Resende e Jacarepaguá

O Atacadão, maior atacadista brasileiro em 
número de lojas e com abrangência nacional, 
segue a dar continuidade ao seu plano de expan-
são com duas inaugurações no mês de março. 
A primeira aconteceu no dia 22 com a loja de 
Resende, no bairro Jardim Aliança. E no dia 29 
foi a vez de inaugurar a loja de Jacarepaguá, que 
f ica em frente à Estação Vila Sapê.

E a Granfino marcou presença nessas inau-
gurações, que antes mesmo da abertura oficial 
das lojas, esteve com Supervisores e Promoto-
res para arrumar e organizar o mix de produtos 
Granfino nas prateleiras e pontos de gôndolas. 

Com estas inaugurações, a rede atinge a mar-
ca de 142 unidades de autosser viço no Brasil , 
distribuídas por todos os estados, sendo dez 
unidades de autosser viço na região, além de um 
atacado de entrega.

Atacadão 
comemora 
56 anos com 
vários sorteios 

O mês de abril traz a data mais esperada por 
toda a família Atacadão, pois é o seu mês de ani -
versário. E para celebrar mais um ano trabalhan-
do em que a prioridade é oferecer o melhor para 
clientes e parceiros, a Rede organizou uma linda 
festa com uma superpromoção que distribuirá 
mais de 3 milhões de reais em prêmios. Serão 
sorteados 56 carros, 56 motos e mais de meio 
milhão de reais em vales-compras. 

Durante o período de 01/04/2018 até 
30/04/2018, a cada R$ 200,00 gastos em com-
pras únicas (mesmo Cupom e/ou Nota Fiscal) 
nas lojas de Autosser viço do Atacadão, o cliente 
recebe um código numérico para participar. Em 
seguida é necessário que acesse o hotsite para 
efetuar o cadastro e gerar o número da sorte 
para participar dos sorteios semanais. 
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Comunicação

Dia Mundial do Rim
Palestra sobre Doença Renal é ministrada na Granfino

No dia 05 de abril, represen-
tantes da CDR (Clínica de Doen-
ças Renais) estiveram na Granfi-
no para falar sobre doença renal 
e sua forma de prevenção. Os 
colaboradores da nossa empresa 
assistiram a uma palestra que visa 
a obtenção de hábitos saudáveis 
para conscientização da obesida-
de e doença renal.

Nesse ano, o Dia Mundial do 
Rim e o Dia Internacional da mu-
lher foram celebrados na mesma 
data: 8 de março. Isso mostra a im-
portância da saúde renal feminina 
e de como pequenos ajustes na roti-
na podem melhorar a qualidade de 
vida. Por isso, atenção a essas dicas:

• Em todo o mundo, a doença 
renal crônica atinge em média 14% 
das mulheres e 12% dos homens. 

Ao todo, são 195 milhões 
de mães, filhas esposas, 
irmãs e amigas afetadas 
pela doença. Para evitar, 
o caminho é levar uma 
vida saudável: controlar o 
consumo de sal e açúcar, 
praticar exercícios regular-
mente e manter-se hidrata-
da sempre.

• A progressão da do-
ença renal nas mulheres 
é mais lenta. Mas isso não 
significa que você pode 
descuidar. Esteja em dia 
com seus exames perió-
dicos, incluindo urina e 
dosagem de creatinina no 
sangue. Quanto mais cedo 
for o diagnóstico, mas 
chances você tem de con-
ter o avanço da doença.

• O lúpus Eritema-
toso é uma doença tipi-
camente feminina, que 
pode comprometer de-
finitivamente a função 
dos rins. Tratar ade-
quadamente a doença 
é um passo importante 
para garantir um futu-
ro mais saudável.

“Esteja em
  dia com 

seus exames
periódicos,

incluindo urina
e dosagem

de creatinina
no sangue.”
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Lançamentos

Linha Gran Nutrição Animal 
desenvolve novos itens 
com diferencial de mercado 
GranCão e GranCat: Nutrição com tecnologia

Lançamento

Granfino lança
Toureiro Extra Virgem
Azeite ganha versão com menos acidez 

A Granfino amplia sua linha de produtos com uma 
novidade na linha de Azeites. Chega ao portfólio da mar-
ca o Azeite Toureiro Extra Virgem, com 0,4% de acidez, 
também em embalagem de vidro. No ano passado, o 
Azeite Toureiro ganhou nova embalagem, deixando para 
trás o aço e passando a ser envazado em vidro, material 
que melhor preserva as características e integridade do 
produto. O azeite, produzido em Portugal, distribuído no 
mercado nacional pela Granfino.

Para quem tem dúvidas na hora de escolher o azeite 
no supermercado, sem saber direito a diferença entre o 
azeite tradicional e o extra virgem, convém esclarecer 
que o que diferencia as duas denominações é o modo 
de preparo. Ambos têm como matéria prima a azeitona, 
porém o número de refinamentos pelo qual passam no 
processo produtivo provém as nomenclaturas. Quanto 
menor for o índice de acidez do azeite, maior será seu 
benefício para a saúde.

Os que têm menor acidez (até 1%) são chamados extra 
virgem. Possuem substâncias que combatem o colesterol 
ruim, diminuindo as chances de doenças cardíacas ou dia-
betes. Devem ser consumidos em receitas que não vão ao 
fogo, como saladas. Se aquecido, perde as propriedades. 

O azeite que tem acidez maior do que 1% (até 2%) 
deve ser usado em pratos quentes como carnes, pois 
quando aquecido têm seu aroma ressaltado. Os azeites 
refinados, com acidez maior do que 2%, devem ser usa-
dos para frituras em substituição ao óleo de soja, pois 
são mais saudáveis.
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Patrocínio

O sabor do Marketing na Cozinha 
Projeto oferece aulas que utilizam produtos Granfino 

A Granfino está oferecendo seus 
produtos como apoio ao Projeto “O 
sabor do Marketing e das Vendas na 
Cozinha”, um Curso de Extensão li-
derado pela professora de Marketing 
e Merchandising do IFRJ (Instituto 
Federal do Rio de Janeiro), Víviam 
Lacerda de Souza, que acontece no 
Campus Belford Roxo.

O projeto visa desenvolver trei-
namento com duração de 21hs 
por meio de abordagens conceitu-
ais e práticas sobre o contexto do        
marketing e das técnicas de ven-
das, incluindo teoria e prática. O 
curso se destina à comunidade lo-
cal e região da baixada, dentre eles: 
alunos regulares, empreendedores, 
lojistas, funcionários e gestores 
comerciais, enfim, profissionais 
que atuam nas áreas de marketing, 
vendas, estratégia e gestão, com 
participação direta em decisões 
que promovam a competitividade 
das empresas pela gerência do re-
lacionamento com clientes, bem 

como aos que desejam ampliar seu 
conhecimento sobre o assunto.

As aulas têm por fundamento 
instruir os alunos sobre o marke-
ting e suas possibilidades, além de 
construir comunicação adequada 
a vendas, a fim de contribuir com 
o desenvolvimento do comércio 
local e adjacências, a geração de 
renda, o estímulo ao empreende-
dorismo, questões de âmbito so-
cial e organizacional. 

São elucidados assuntos acer-
ca das ferramentas estratégicas de 
marketing, de endomarketing, de 
mercado, seja no âmbito da empre-
sa, dos concorrentes e dos clientes 
a fim de compreender as efetivas 
necessidades e, dessa forma, estru-
turar propostas que se adequem 
efetivamente a satisfazê-lo. 

As aulas são ministradas no Res-
taurante Qdelícia, localizado na 
Av. Joaquim da Costa Lima, 2963, 
São Bernardo, Belford Roxo, RJ 
(em frente ao Fórum). 

Professora
Vivian Lacerda durante 

curso de extensão
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Especial

Dia Internacional da Síndrome de Down
Granfino apoia a causa

O Dia Internacional da Síndrome de Down é celebra-
do anualmente em 21 de março, fazendo alusão aos 3 cro-
mossomos no par número 21, característico das pessoas 
com Síndrome de Down. A data foi escolhida pela Down 
Syndrome International e está no calendário oficial da 
Organização das Nações Unidas, sendo comemorado 
pelos 193 países-membros da ONU. Tem o objetivo de 
conscientizar as pessoas sobre a importância da luta pelos 
direitos igualitários, o seu bem-estar e a inclusão das pes-
soas com Down na sociedade.

A Síndrome de Down não é uma doença, mas sim 
uma mutação do material genético humano, presente em 
todas as raças. Os motivos para a ocorrência da Síndrome 
de Down ainda são desconhecidos, mas o que se sabe é 
que começa na gestação, quando as células do embrião 
são formadas com 47 cromossomos, sendo que o normal 
seriam 46 cromossomos.

Sobre a APAE de Nova Iguaçu
Desde 2005 a Granfino está empenhada em apoiar a 

Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova 
Iguaçu (APAE). Além de assessoria jurídica gratuita e 
algumas doações de seus produtos, a empresa integra a 
comissão de organização da Semana Nacional da Pessoa 
com Deficiência Intelectual e Múltipla, que será realizada 
de 21 a 28 de agosto, e tem como presidente Silvia Coe-
lho Lantimant, que é presidente do Conselho Adminis-
trativo da Granfino.

De acordo com Rosana Vicente, do Núcleo de Res-
ponsabilidade Social da Granfino, a programação da 
Semana que é organizada pela comissão da APAE de 

Nova Iguaçu, mobiliza seus voluntários e membros para 
a realização de discussões e eventos voltados à conscien-
tização das diferenças. “Dentro da programação teremos 
várias comemorações, incluindo apresentações artísticas 
dos alunos da escola e das demais instituições parceiras, 
fórum para discussões sobre o tema, ação social, Jogos 
Abertos Especiais, a tradicional Feijoada e muito mais. 
Aguardem! ”, comenta Rosana.

A Associação vem a ser constituída e integrada por pais 
e amigos de uma comunidade significativa de alunos porta-
dores de necessidades especiais, contando para tanto com a 
colaboração da sociedade em geral, do comércio, da indús-
tria, dos profissionais liberais, dos políticos, enfim, de todos. 

A Federação, a exemplo de uma APAE, se caracteriza 
por ser uma sociedade civil, filantrópica, de caráter cul-
tural, assistencial e educacional com duração indetermi-
nada, congregando como filiadas as APAES e outras en-
tidades congêneres, tendo sede e fórum em Brasília - DF.

Hoje, são mais de duas mil, espalhadas pelo Brasil. É o 
maior movimento filantrópico do Brasil e do mundo, na 
sua área de atuação. É uma explosão de multiplicação, ver-
dadeiramente notável sob todos os aspectos, levando-se em 
conta as dificuldades de uma País como nosso, terrivelmen-
te carente de recursos no campo da Educação Especial.

Este crescimento vertiginoso se deu graças à atuação 
da Federação Nacional e das Federações Estaduais, que, 
seguindo a mesma linha filosófica da primeira, permiti-
ram e incentivaram a formação de novas APAES. Estas, 
através de congressos, encontros, cursos e palestras sen-
sibilizam a sociedade em geral, bem como, viabilizam os 
mecanismos que garantam os direitos da cidadania da 
pessoa com deficiência no Brasil.
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encaminhado, formado, casado e com sua casinha 
montada. A minha felicidade está em ver minha famí-
lia unida e bem de saúde”, conta o Encarregado que 
pretende se aposentar na Granfino.

Quando questionado sobre 
qual a importância da Granfino 
para sua vida, Sérgio responde 
com todo carisma que só ele tem 
que aqui é a sua casa e que só tem 
a agradecer as oportunidades ofe-
recidas a ele profissionalmente e 
pessoalmente. “A Granfino foi o 
lugar que me acolheu e me deu a 
chance de conseguir o meu primei-
ro emprego. Eu só tenho a falar 
bem da empresa que sempre me 
ajudou e me possibilitou a crescer 
como pessoa e profissional”.

Depoimento

Eu me encontrei 
na Granfino 
Histórias de sucesso

Ser uma pessoa querida tanto no ambiente de tra-
balho quanto na vida pessoal demonstra que esse ser 
além de saber desenvolver relacionamentos, prova-
velmente é dotado de requisitos indispensáveis para 
ser bem visto por todos: carisma, 
simpatia, bom humor, humildade 
e prestatividade.

Ser agradável também é mais 
uma das características das pes-
soas queridas. E por falar em pes-
soa querida, o entrevistado dessa 
edição esbanja todas as caracterís-
ticas mencionadas acima. Com 
personalidade carismática e muita 
determinação, o colaborador Sér-
gio José dos Reis, mais conhecido 
como Picolé, com apenas 14 anos 
de idade conquistou uma vaga no 
Empacotamento, já que naquela 
época menor de 16 anos poderia 
trabalhar. Na ocasião, Sérgio ven-
dia picolés na porta da Indústria 
e sempre pedia uma vaga de em-
prego na portaria. Daí que vem 
o seu apelido Picolé. Para ajudar 
nas despesas da sua casa, o peque-
no saia a pé de São Bernardo até 
Nova Iguaçu para vender em tor-
no de 300 picolés por dia. 

O colaborador soma ao todo 
28 anos de casa, mesmo tendo 
se afastado da empresa em dois  
momentos. Permaneceu por  
7 anos no Empacotamento e em 
seguida foi para o setor de Almo-
xarifado de Embalagens, no qual 
é encarregado até hoje. “Gosto 
muito de trabalhar no meu setor, 
pois além de ser um ofício dinâmico por não ficar 
parado, consigo fazer a arrumação do Almoxarifado 
no meu tempo e do jeito que quero”, explica.

Com sorriso fácil e bom humor pra dar e vender, é 
difícil ou quase impossível ver o colaborador de cara 
fechada. Ele conta que o segredo é não se aborrecer. 
Seja no trabalho ou mesmo em casa, Picolé diz que 
não gosta de contrariar a esposa Alexsandra, que há 
22 anos o apoia em suas decisões e lhe deu o tão so-
nhado filho que leva o mesmo nome do pai: Sérgio 
Eduardo. “O meu maior desejo é ver meu filho bem 

“A Granfino foi o 
lugar que me

acolheu e me deu 
a chance de

conseguir o meu 
primeiro empre-
go. Eu só tenho a 

falar bem da
empresa que 

sempre me
ajudou e me

possibilitou a 
crescer como

pessoa e
profissional”
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Motivos para uma genuína alegria
Todos nós sonhamos com algo ou um motivo que 

nos dê razão para nos alegrarmos sempre. Sabemos 
perfeitamente que a alegria é um sentimento abstrato 
e que faz parte de nossas emoções.                                                                                 

Somos seres viventes compostos por três partes: 
corpo, alma e espírito. Quando nossas emoções, von-
tades e desejos são tendenciosos a nos dominarem, 
dizemos que a nossa alma passa a controlar o nosso 
corpo, o qual dependendo deste desejo pode fazer 
padecê-lo ou não, afetando o nosso espírito positiva 
ou negativamente, no qual se encontra a essência de 
tudo o que somos e de todos. 

A alegria genuína é um sentimento que poucos re-
almente a possuem, a qual não se restringe a gargalha-
das ou sorrisos superficiais e em muitos casos vazios e 
passageiros, mas sim na paz e fortalecimento interior, 
onde se reflete em uma vida significativamente inun-
dada de canções que preguem o amor. Sabe-se que 
esta nem todos conseguem verdadeiramente alcançá-
-la, pois só a detêm quem realmente sabe fazer da vida 
um foco de alegrias como tal, onde mesmo com as 
dificuldades e desafios sabe tirar proveito retendo de 
cada acontecimento uma lição inspiradora de vida e 
sucesso, e não de tristeza e fracasso. Sabemos que de 
tudo o quanto aprendemos devemos reter apenas o 
que é bom e lícito para nós! Essas palavras precisam 
nos direcionar para o sucesso e para fazermos alcan-
çar essa essência da alegria em nós.

Precisamos conhecer nossa essência e só assim des-
cobriremos o nível de nossas emoções, nossas vonta-
des e desejos. Nos autoconhecendo, poderemos verifi-

car como realmente somos e como venceremos nossos 
obstáculos por meio de uma vida abundante e cheia 
da alegria e gozo pelo o que fazemos e somos.

O segredo para alcançar esta vida de alegria genu-
ína, encontra-se dentro de nós! Naquilo que somos, 
naquilo que acreditamos e temos certeza que possuí-
mos, nas pessoas que verdadeiramente amamos e nos 
sentimos amados, na esperança de que dias melhores 
virão, e que nada irá nos deter diante de um futuro 
entregue e outrora já traçados pelas mãos do Criador.

Viver a vida sem receio, deixando para trás cada pá-
gina escrita ou mesmo rasurada, nos faz ter a certeza 
de que estamos no caminho certo, sendo guiados pela 
intuição do nosso coração, sem medo de redigir novas 
histórias de verdadeiras alegrias, onde o protagonis-
ta e ao mesmo tempo autor, somos nós mesmos: os 
principais escritores do próprio curso de vida, que ao 
todo molda uma exclusiva história de vivência, futu-
ra ou já descendência! Não esqueçamos jamais que a 
nossa alegria genuína é sinônimo daquilo que somos 
e daquilo que escolhemos viver plenamente! 

Portanto, escolhamos sempre optar em sermos nós 
mesmos, independentes de qualquer coisa e sintamos 
como resultado, a alegria e o amor em sua plenitude 
brotar em nós como fonte de alimento e inspiração 
para a alma e para a eternidade!

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

Campanha Troféu Talento 2018
Conheça os promotores vencedores

De acordo com Fellipe Silva, Co-
ordenador de Trade Marketing, se 
olharmos para o histórico dos anos 
anteriores, todo o primeiro trimestre 
do ano é notório um cenário de re-
tração no mercado, o que se dá devi-
do as tradicionais contas que chegam 
nesse período. Consequentemente, 
os consumidores buscam economi-
zar naquilo que podem para saldar os 
seus compromissos. O que faz com 
que algumas empresas tenham uma 
queda significativa nas vendas. 

Pensando nisso, o Coordenador 
nos conta que se faz necessário-
viabilizar meios junto a equipe de 
Merchandising para garantir o Sell 
Out (venda ao consumidor final) e 
manter o fluxo da nossa empresa a 
todo vapor. “Baseado na pesquisa 

de mercado, 80% dos consumido-
res tomam a decisão pela compra 
em contato direto com o produto 
exposto na gôndola. E aí é que en-
tramos em ação. O nosso time de 
Merchandising devidamente treina-
do atua nas lojas para consolidar a 
venda por impulso e diariamente 
busca implementar as estratégias 
adquiridas em reunião, para tornar 
os produtos Granfino cada vez mais 
atrativos aos olhos dos consumido-
res”, esclarece Fellipe que ressalva 
ainda que frente a quantidade de 
concorrentes que atuam no merca-
do, garantir o giro dos nossos pro-
dutos é um trabalho desafiador.

Sendo assim, o Setor de  
Marketing criou a Campanha Troféu  
Talento 2018, que se iniciou no dia 

04 de janeiro e finalizou no dia 29 
de março. Foram 3 meses intensos, 
onde o foco central foi o aumento 
do Share (participação em gôndola) 
e PE (ponto extra) com ênfase em 
zerar ao máximo os estoques. 

Orientados pelos seus superviso-
res diretos, cada promotor superou 
os desafios encontrados no PDV 
(ponto de venda). E ao término da 
campanha foi atingindo a marca mé-
dia de 69% de participação em gôn-
dola em loja e contabilizado 143.640 
caixas/fardos abertas no período. 

A campanha consistiu em pre-
miar os três promotores que apre-
sentassem a melhor performance 
mediante ao critério que fora esta-
belecido no regulamento. Confira 
os ganhadores da campanha Troféu 
Talento 2018.

1ª Lugar:  
Valnei Pereira Pacheco (915)                          

2º Lugar: 
Luiz Alexandre Costa de Souza (903)

3º Lugar: 
Ronaldo Gonçalves de Souza (914)
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Receita

Pizza Deliciosa de Liquidificador
INGREDIENTES
Recheio/Cobertura:
•  4 colheres de sopa  de Molho de Tomate Refogado  

com manjericão Granfino
• Presunto em fatias
• Mussarela em fatias
• Tomate cortado em fatias
• Orégano e azeitonas a gosto
 Massa:
• 2 de ovos
• 1 1/2 xícara de leite (xícara de 240ml)
• 1 colher de sopa de margarina
• 1 colher de chá de Sal Refinado Granfino
• 2 colheres de sopa de queijo ralado
• 1 1/2 xícara de Farinha Trigo Granfino
• 1 colher de sopa de fermento em pó

MODO DE PREPARO
1. Bater no liquidificador os ovos, leite, 

Sal Refinado Granfino, açúcar, mar-
garina e queijo ralado. Acrescentar a 
Farinha de Trigo Granfino e bater muito 
bem. Logo em seguida acrescente o 
Fermento e pó e bata novamente.

2. Coloque a massa em uma forma de pizza untada (forma 
36x2cm). Leve ao forno em temperatura de 250º e dê uma pré-
-assada (em torno de 15 minutos sem pré-aquecer o forno).

3. Retire a pizza do forno e coloque o Molho de Tomate Refogado 
com Manjericão Granfino, o queijo Mussarela, o Presunto em 
fatias, o tomate em fatias, as azeitonas e o orégano por cima.

4. Leve ao forno novamente até assar totalmente a massa e o 
queijo derreter.

Tempo de preparo
45 min

Rendimento
12 porções

Passatempo

Sudoku
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