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Editorial

SILVIA COELHO LANTIMANT
Presidente do Conselho de Administração

É possível governar honestamente
Quando este editorial chegar a ser
lido,provavelmente, já teremos um
novo Presidente eleito do Brasil.
O jornalista Alex Campos, no inicio desse ano, escreveu o texto abaixo,
que peço a licença para reproduzir
parte dele, pois fala de um líder político, sério, honesto, fiel a sua pátria e
que foi peça fundamental na segunda
guerra mundial, derrotando Adolf Hitler: - Sir Winston Churchill
Um líder, tal como foi Winston
Churchill, é o que desejamos que seja,
o novo Presidente do Brasil.
“...Churchill, foi capaz de fazer a
diferença na vida e na História de um
país inteiro – em benefício de várias
gerações, há mais de 70 anos.

Antes de todos, de tudo e do nada,
Churchill confiava em si mesmo e,
NUNCA, a favor de ninguém, vendeu, alugou ou emprestou seu nome,
seus valores e seus princípios. NUNCA cedeu os interesses do Estado
a interesses particulares de filhos,
amigos, sindicalistas, empresários ou
banqueiros, transformados em sócios,
comparsas e parasitas bilionários dos
cofres públicos.
Churchill deixou a lição de que é
possível, sim, governar sem fazer concessões aos conchavos políticos, aos
acordos de gabinete e às negociações
de paz com o maior assassino da existência humana Adolf Hitler; Churchill
deixou a lição de como é possível governar, sem se aliar à velhacaria ins-

Aniversariantes

talada e impregnada na política do
“rouba-mas-faz”, do “toma-lá-dá-cá”,
do “é-dando-que-se-recebe” ou dos “companheiros-e-companheiras ...”
Assim, desejamos que o novo Presidente eleito do Brasil, seja abençoado
e iluminado por Deus!
Que tenha discernimento para
saber escolher seus ministros, pois
juntamente com ele, governará
nosso país.
Que saiba como fazer gerar renda e
como combater o desemprego, não se
esquecendo da Saúde e da Educação.
E finalmente...
Que coloque o Brasil a cima de
tudo e Deus acima de todos!
Amém!
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Comemoração

Aniversário
da Granfino
Empresa completa 67 anos
com dia de festa
Parabéns para a Granfino que
há 67 anos oferece o melhor alimento para a mesa de milhares
de famílias. E todo esse sucesso e crescimento só são obtidos
com a ajuda de seus colaboradores, clientes, consumidores
e fornecedores.
E para comemorar a data, no
dia 31, a última sexta-feira de
agosto, logo de manhã os convidados assistiram uma missa celebrada pelo padre Daniel. Na

hora do almoço foi servido pela
Alufran um delicioso churrasco
no refeitório da empresa. E como
toda festa que se preze tem que ter
doces, os tradicionais bem vividos
foram oferecidos pela empresa aos
colaboradores. E para completar
as comemorações, esse ano o bolo
da empresa foi ainda mais que
especial. Três andares deliciosos
foram preparados com produtos
Granfino pelas mãos da boleira
Cristina Ruffato.

Espaço

SAÚDE

7 vacinas que
todo adulto
precisa tomar
e ninguém sabe
Quando se é bebê, existem
inúmeras vacinas que devem ser
tomadas para garantir que nenhuma enfermidade realmente
perigosa infecte a criança ou venha a comprometer seu desenvolvimento saudável.
O problema que quase ninguém
pensa a respeito, no entanto, é que
vacinas não são um assunto apenas para a infância. Algumas delas
devem ser tomadas durante a vida
adulta, a fim de nos proteger contra doenças realmente sérias.
Mas, será que você já ouviu
falar que existem vacinas obrigatórias para adultos? Ou melhor: será que você ainda tem
um cartão de vacinação?
A maioria provavelmente, vai ficar surpresa, já que pouco se fala
sobre vacinas para adultos. No
entanto, como você vai ver, essas
vacinas são muito importantes na
idade adulta. Nessa edição citaremos as sete vacinas mais importantes para os adultos, que são:
1. Difteria e tétano
(vacina dupla tipo adulto)
2. Sarampo, caxumba e rubéola
(vacina tríplice-viral)
3. Hepatite B
4. Febre amarela
5. Gripe (Influenza)
6. HPV
7. Herpes Zóster
Na próxima edição explicaremos para que cada vacina serve e o
que combate!
Dr. Eduardo Santos

Médico do Trabalho

Patrocínio

Fórum Gastronômico Sebrae na Mesa

Granfino é patrocinadora Master de evento com grande público em Nova Iguaçu
Durante todo o dia 20 de setembro, um grande público esteve reunido para discutir os desafios e novos caminhos para empreendedores da
área de gastronomia, em Nova Iguaçu.
Esta foi a proposta do 2º Fórum Gastronômico
Sebrae na Mesa, que reuniu centenas de pessoas
no Top Shopping, no coração de Nova Iguaçu.
O evento, mais uma realização do Sebrae e que
nessa edição teve a Granfino como Patrocinador
Master, reuniu microempreendedores individuais, micro e pequenos empresários e trabalhadores do segmento de alimentação e bebidas fora
do lar (restaurantes, bares, lanchonetes, padarias, buffets, docerias, entre outros), e também
pessoas físicas interessadas pelo tema.
Das 10 da manhã às 22 horas, o shopping foi
palco de palestras, oficinas e workshops dedicados à gastronomia. No painel de gestão dos
negócios, estiveram em pauta temas como Legislação Aplicável para Bares e Restaurantes, Formação de preços, Gestão de Estoque, Segurança
do Trabalho entre outros tópicos. Já o painel
de Gastronomia teve palestras com temas como
tendências gastronômicas, segurança alimentar,
elaboração de cardápios rentáveis e lucrativos,
além Mesas Redondas formadas por chefs e em-
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presas do ramo. E a convite da Granfino, com
mediação de Juan Medeiros, a Confeiteira Cristina Ruffatto, o Chef Rigo Duarte, proprietário
do Angu do Gomes e a nutricionista e Doceira
Tatiana Brum, falaram sobre os desafios de empreender, os conceitos necessários para fortalecer suas marcas e suas trajetórias.
“A gastronomia é um segmento econômico
importante na Baixada Fluminense e o Fórum
tem por objetivo reunir os empresários para conhecer as tendências e inovações que podem se
tornar o diferencial de uma empresa, capacitar
os empresários e seus colaboradores, e também
ampliar as oportunidades de negócios, favorecendo a networking e a troca de experiências
entre os participantes”, esclarece o coordenador
da regional Baixada Fluminense I, José Leôncio
de Andrade Neto.
No dia, aconteceram também duas Palestras
Master: uma com Luiz Quinderé, criador do Brownie do Luiz, falando sobre Como Uma Ideia
Simples Virou Um Grande Negócio. E outra
com o chef Pablo Oaze, vencedor do Masterchef
Profissionais 2017, sobre A Cozinha de Minas.
O evento também contou com oficinas de confeitaria, técnica de molhos, Pancs, petisco feitos
a partir do reaproveitamento de pratos, técnicas para hambúrguer artesanal e bases culinárias
(fundo para risotos), além dos workshops sobre
cafés especiais e sobre harmonização de pratos
com cer vejas especiais. Na oficina de confeitaria
o sucesso de público e de delícias ficou por conta da Confeiteira Cristina Ruffatto, que a convite da nossa empresa preparou uma deliciosa
receita de Bolo de Cenoura com a Farinha de
Trigo e Óleo de Milho Granfino (confira a receita na última página da revista).

Comemoração

Viva Cosme e Damião!
Você sabe quem foram Cosme e Damião?
Cosme e Damião eram dois irmãos gêmeos médicos que viveram
na Ásia Menor e ficaram conhecidos
porque curavam pessoas e animais
sem cobrar dinheiro. Morreram por
volta do ano 300 d.C., vítimas de
uma perseguição do imperador romano Deocleciano.
A distribuição de doces para as
crianças no dia de São Cosme e
Damião, comemorado no dia 27 de
setembro, é uma tradição antiga. E
aqui na Granfino não é diferente.
Há 41 anos a Granfino oferece doces e presentes às crianças para celebrar o dia dos gêmeos padroeiros.

A festa, que já é tradicional na
Granfino, atraiu crianças dispostas a
receber brinquedos e mochilas contendo material escolar, um conjunto
de roupa e três quilos de alimentos
entregues às primeiras crianças de 2
a 10 anos que chegaram à empresa.
Algumas gestantes também receberam um mimo especial para a chegada do bebê com um kit enxoval.
Mediante a apresentação dos cartões distribuídos no dia anterior, na
parte da tarde do dia 27 foram distribuídos quase 2500 sacos de doces na
embalagem original do tradicional
Fubá Granfino.
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Responsabilidade
Social
Lançamentos

Linha Gran Nutrição Animal
desenvolve novos itens
com diferencial de mercado
Semana Nacional da
Pessoa com Deficiência
Intelectual e Múltipla 2018

A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla (SNPDIM) é uma proposta da Federação Nacional das APAEs para as APAEs municipais. Em
Nova Iguaçu, a Semana foi organizada por uma comissão
formada por representantes de Nova Iguaçu e de São João
de Meriti, além de representantes das empresas Granfino,
KKSports, UNIG, e de instituições sociais que trabalham
com educação especial, como a Escola Municipal de Edu-

GranCão e GranCat: Nutrição com tecnologia

cação Especial Paul Harris e o CAIESP. A presidente da
Comissão, pelo décimo ano consecutivo, é a Sra. Silvia
Coelho Lantimant, também presidente do Conselho de
Administração das Indústrias Granfino.
A SNPDIM acontece anualmente entre os dias 21 a 28
de agosto. Seu objetivo é conscientizar a sociedade civil e
as autoridades públicas para a efetividade dos direitos da
pessoa com deficiência intelectual e múltipla e arrecadar
fundos para a manutenção da APAE de Nova Iguaçu.
Sendo assim, realizamos vários eventos para as comemorações da Semana, que teve como tema “Família e Pessoa com Deficiência, Protagonistas na Implementação
de Políticas Públicas”. Trata-se de uma abordagem que
visa mostrar que as diferenças, no âmbito das relações
sociais, são enriquecedoras tanto para as pessoas com deficiência intelectual como para as outras. Além do mais,
busca valorizar o direito que as pessoas com deficiência
têm de serem diferentes, sem que isso resulte em atitudes
preconceituosas e excludentes.
Começamos com o Cerimonial de Abertura, que foi
no dia 21 na sede da APAE de Nova Iguaçu onde realizamos uma celebração religiosa e a entrega de certificados de
6
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gratidão a algumas pessoas que ajudam a APAE na realização de seus
trabalhos. No dia 22 aconteceu a
Exposição Festival Nossa Arte; uma
linda exposição de fotos dos trabalhos artísticos e de pinturas dos
alunos das APAEs de Nova Iguaçu,
São João de Meriti e da Escola Municipal de Educação Especial Paul
Harris, no Shopping Nova Iguaçu,
além da apresentação de dança dos
alunos no palco da Praça de Alimentação. Dia 23 foi o dia dos Jogos
Abertos Especiais de Nova Iguaçu
(JOABENI), nos quais os alunos das
instituições participaram de várias
modalidades esportivas, no campus
da UNIG. Dia 24 houve o passeio
para o Paradiso Clube, onde mais
de 200 pessoas, das instituições e
seus responsáveis, puderam se divertir bastante ao longo do dia. No dia
25 tivemos um passeio até a Quinta
da Boa Vista, para assistirmos uma
apresentação do UniCirco Marcos
Frota. Nossos alunos se divertiram

muito e adoraram o espetáculo!
O ponto alto das comemorações sempre é a nossa tradicional
Feijoada na Rio Sampa, que foi no
domingo dia 26. Quase 500 camisas-ingressos foram vendidas, totalizando uma arrecadação financeira
importante para que a instituição
possa dar continuidade às obras em
suas instalações. Como atrações tivemos apresentações de dança das
APAEs, Paul Harris, CAIESP, grupo
de dança cigana Gypsi Down, shows
de MPB com Markinhos Vargas e a
dupla Dinha Pinheiro e Tony Ribeiro, além da presença sensacional do
personagem Cabralito, que surpreendeu as crianças com brincadeiras
e distribuição de pirulitos com muito carinho. Sucesso absoluto!
Dando continuidade as comemorações, tivemos no dia 27 a Ação
Social interna, realizada na sede da
APAE de Nova Iguaçu; onde estiveram presentes as equipes do Instituto Dany e Luz, Embelleze, UNIG (re-

alizando procedimentos de Estética
e Odontologia), além da degustação
de produtos Frisco da Pimpinela. A
Semana teve o seu encerramento no
dia 28, no auditório da Firjan SESI/
SENAI, com um evento muito significativo, que foi o fórum contendo
duas palestras sobre “Família e Pessoa com Deficiência, Protagonistas
na Implementação de Políticas Públicas”. As palestrantes, Dra. Juliana
Emerique, Delegada de Polícia Civil, titular da Delegacia da Criança
e Adolescente Vítima do Estado do
Rio de Janeiro e a Dra. Aline Deus
(Psicóloga do Centro Especializado
de Saúde Paul Harris), puderam
nos passar um vasto conhecimento
do tema, enriquecendo ainda mais
a causa da Pessoa com Deficiência
Intelectual e Múltipla, que é o foco
principal de toda essa mobilização.
Rosana Vicente

Núcleo de Responsabilidade Social
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Elogios também
fazem parte do
ambiente de trabalho
No âmbito profissional, o enaltecimento das qualidades de uma pessoa está muito envolvido com a
busca pelo reconhecimento de um trabalho bem feito, além de deixar o ambiente mais harmonioso, pois
os colaboradores sabem enaltecer o que há de melhor
um no outro, aproximando o grupo. Mas cuidado:
exagerar na quantidade não é a melhor saída, pois
pode soar como irreal.
Ao passo em que um exagero na quantidade de elogios pode comprometer a harmonia no ambiente de
trabalho, a situação oposta também pode ser prejudicial para a relação da equipe. Por outro lado, a falta
de elogio pode desencadear a carência de quem não
recebe elogios. Além de soar como falta de atenção em
relação ao trabalho que é desenvolvido diariamente,
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não incentivar pode desmotivar uma equipe de funcionários. Assim, esses últimos acabam por demonstrar
menos responsabilidade e interesse pela função.
Quando o chefe acredita e elogia a equipe, esta
passa a render muito mais, pois todos precisamos de
reconhecimento e, quando isso se torna uma prática
comum entre as pessoas, elas tendem a retribuir e a se
reconhecer dentro de uma equipe.
Fonte: https://www.altoastral.com.br

Eu me encontrei
na Granfino
Depoimento

Histórias de sucesso

Muita gente acha que é difícil começar uma
caminhada. Entretanto, mas difícil que iniciar é
continuar… De começos o mundo está cheio: os
que começam um casamento, os que começam
a abandonar um vício, os que
iniciam um novo negócio ou
engajam em um novo emprego.
Ir em frente e não desistir
de seu objetivo pode ser bastante complicado para aqueles
que não possuem persistência
e muita força de vontade, pois
no meio do caminho podem
haver dificuldades, obstáculos
que irão questionar sua determinação e negativas que os fazem perder as esperanças.
Mas nós somos do t amanho
dos nossos sonhos. Aqueles
que lut am, persistem, insistem e correm atrás com certeza serão vitoriosos, mesmo
que demore um espaço de
tempo cur to ou até mesmo
longo. E esse é o foco da coluna Eu me Encontrei na Granfino dessa edição.
Persistência define o colaborador José Rober to Lopes,
que com apenas 15 anos de
idade, todas as segundas-feiras da semana vinha até
a por t a da Granfino insistir
por uma vaga de emprego. E sua determinação
foi tão grande que aos 16 anos conseguiu uma
opor tunidade na empresa por demonstrar que
queria mesmo trabalhar.
E desde essa época já se passaram 27 anos. De
lá pra cá Roberto, como é conhecido, já trabalhou no Transporte e na Expedição, mas há 7
meses trabalha na separação, conferência e entrega de mercadorias no Mercadão da Granfino.
Roberto tem dois filhos, Aldomiro do seu primeiro casamento, que tem 25 anos, e André, de
11 anos, fruto da sua união de 12 anos com Edileuza. “Para que uma relação dure, é extremamente importante haver paciência, sem ela não
dá certo”, diz o simpático e calmo colaborador.
Quando questionado o que a Granfino signi-

fica para a sua vida, Roberto suspira dizendo
que a empresa é tudo. “Foi aqui que consegui
conquistar meus sonhos, dar uma vida melhor
para a minha família, pois só a oportunidade de
trabalhar para mim já foi uma
conquista”, relata o colaborador que idealiza voltar a viver
em Minas Gerais, sua terra natal. Faltam apenas 4 anos para
que mineiro dê entrada na sua
aposentadoria.

“Foi aqui que
consegui
conquistar meus
sonhos, dar uma
vida melhor
para a minha
família, pois só
a oportunidade
de trabalhar
para mim já foi
uma conquista”
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Lançamento

Gran Nutrição Animal
lança Gran Nutri

Nova Linha Premium é apresentada em evento para clientes de canais especializados
Depois de muito estudo de tendências e tecnologias direcionadas a
nutrição e bem estar de cães e gatos
nas suas diversas fases de vida, desenvolvemos, com tecnologias inovadoras, um alimento Premium.
A Gran Nutrição Animal investiu em aditivos que intensificam na
medida exata o princípio ativo das
formulações. O resultado é uma
linha tecnológica, com nutrientes
funcionais e as melhores matérias
primas, com o objetivo de proporcionar a cães e gatos uma vida duradoura e saudável.
Sendo assim, no dia 26 de setembro, no Parque Industrial Irmãos Coelho, em Nova Iguaçu,
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clientes e parceiros foram convidados para acompanhar o nascimento de uma nova linha de produtos, desde a industrialização à
embalagem final.
O evento começou às 08h30min
com um café da manhã de boas
vindas no qual Felipe Lantimant,
Gestor Executivo da Gran, apresentou a Gran Nutrição Animal que
ingressa no mercado pet com produtos desenvolvidos para atrair as preferências específicas de cães e gatos.
Após essa apresentação, os convidados puderam visitar o interior da
fábrica Gran Unidade I e conhecer
mais de perto os processos de industrialização e embalagem das rações.
De volta ao auditório, Glaucio
Magalhães, Consultor da GMG,

apresentou os resultados obtidos
através de baterias de testes com cães
e gatos na Universidade Federal de
Lavras, em Minas Gerais. Explicou
também a formulação exclusiva que a
Gran Life oferece com System Protection, uma combinação de ingredientes funcionais direcionados a uma
alimentação adequada para animais
de estimação.
Dando continuidade ao evento,
Paulo Roberto Oliveira, Consultor do
SEBRAE e José Leôncio, Coordenador SEBRAE Baixada Fluminense I,
apresentaram dados de mercado e
ofereceram aos clientes um Programa
de Capacitação em Gestão Empresarial Pet pelo SEBRAE/NI.
Ao final, todos os presentes ganharam um kit de apresentação Gran
Nutri e os interessados puderam assinar o Termo de Adesão da Consultoria do SEBRAE em Parceria com a
Gran Nutrição Animal.

Trade Marketing

Granfino participa de
grandes inaugurações

Redes de sucesso inauguram mais lojas
M edi an te as opor tunid ad e s que o m erca do
vem ap resen t a nd o, os e mpre s ários c onti nu a m
otimi st a s e segue m ate ntos e d e s e nvolve ndo
novas op or t u n id ad e s .
Segundo Fellipe Silva, Coordenador de Trade Marketing, nesse último bimestre, foram inauguradas
04 novas lojas das redes de supermercados Supermarket, Guanabara e Assaí Atacadista. “E para garantir

o sucesso no Sell-out, nosso time de Merchandising
acompanhada pelos supervisores Eduardo Viegas e
Ivanildo Ferreira, marcaram presença na arrumação
das lojas”, esclarece Fellipe.
Confira abaixo as lojas e os bairros que foram
contemplados:
(Supermarket: Valverde Baixada; Mesquita); (Assaí:
Jacarepaguá) e (Guanabara: Campo Grande).
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Receita

Bolo de Cenoura

MODO DE PREPARO

tto
By Cristina Ruffa

INGREDIENTES

Ingredientes para massa:
• 260g de cenouras descascadas e cortadas
• 3 ovos tipo jumbo (ou 4 menores)
• 2 xícaras de açúcar
• 1 xícara de Óleo de Milho Granfino
• 2 xícaras de Farinha de Trigo Granfino
• 19g de fermento em pó - aproximadamente 1 1/2 colher de sopa
Para cobertura:
• 1 lata de leite condensado
• 1 caixa de creme de leite
• 100g de chocolate meio amargo
• 1 colher de creme de avelã
Rendimento

Tempo de preparo

1. A massa: Bata no liquidificador (muito
bem mesmo!) as cenouras, os ovos, o
açúcar e o Óleo de Milho Granfino.
2. Acrescente a Farinha de Trigo Granfino e
o fermento em pó e vá pulsando no liquidificador até ficar uma massa homogênea.
3. Despeje a massa em uma forma redonda
suíça (22x9cm) untada.
4. Leve ao forno pré-aquecido a 180º por aproximadamente
40 min, mas lembre-se que cada forno tem seu tempo
5. A cobertura: Misture o leite condensado, o creme de leite
e o chocolate em uma panela e leve ao fogo mexendo.
6. Quando levantar fervura, continue mexendo por
mais 2 minutos e desligue.
7. Acrescente 1 colher de sopa bem cheia de creme de avelã
e misture bem.

12 porções

60 min

Passatempo

Caça-palavras
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