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Editorial

SILVIA COELHO LANTIMANT
Presidente do Conselho de Administração
O editorial dessa edição da Revista
Granfino Informa é uma reedição do
texto publicado em abril de 2014. Mesmo com 5 anos de distância, a ideia de
que as empresas começam a inovar na
necessidade de se recriar se faz presente
nos dias atuais. Entretanto, no ano de
2019 não estivemos presentes na Super
Rio Expofood como mencionado no
editorial original, contudo, no final
de 2018 levamos a nova linha da Gran
Nutri para a Riovet Trade Show, a melhor feira pet do Rio de Janeiro e continuamos a inovar na Gran – Nutrição
Animal, tanto na marca Granfino.

Inovar é também
se recriar
“Todas as inovações eficazes são
as de fato surpreendentemente
simples.
Na verdade, maior elogio que
uma inovação pode receber é ouvir

quem diga:
- Mas isso é óbvio. Por que não
pensei nisso antes? ”
(Peter Drucker)
Pois é, muitas das vezes as empresas começam a inovar na necessidade de se recriar. A necessidade
é a “mãe das inovações”. Porém,
inovação nem sempre está ligada
somente a produtos. Pode-se inovar
na própria gestão ou até mesmo na
mudança total ou parcial dos gestores da empresa. Novas mentes são
iguais a novas ideias e estas tendem a oxigenar o ambiente. Não
tenham dúvidas disso.
A inovação tem a capacidade
de agregar valor, seja aos produtos vendidos ou aos serviços que
a empresa presta e isso, é que vai
diferenciá-la das outras. As empresas que inovam, ficam sempre em
posição de vantagem em relação
às demais.
E por que inovar é importante?
A Granfino de hoje, considera

Aniversariantes
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Dia 01
606 Jose Paixão Nascimento Silva
661 Jefferson Dias do Nascimento
847 Josue de Jesus Alves
Dia 02
643 Sidney Dias do Nascimento
833 Vitoria de Jesus Silva
Dia 03
085 Celso Jose do Nascimento
Dia 04
398 Celio Aires
Dia 05
117 Roberto Henrique dos S Costa
514 Murilo Henrique da S Silveira
Dia 06
014 Evandro Freitas de Jesus
106 Ricardo Ernesto dos Santos
622 Gilberto Gonçalves Costa
Dia 07
187 Wallace de Sena
Dia 09
386 Jose Carmelo Mastrangelo
614 Jurandir do N Assuncao
927 Andre Chaves Lima
Dia 10
161 Marco Antonio Ferreira
Dia 11
35 Rosemary de Oliveira Duarte
114 Anderson Pereira da Costa
933 Fernando Cesar da Silva Novaes
Dia 12
387 Luiz Carlos Del Barba
785 Marcos Antonio da Silva
Dia 14
92 Edhmarthini R de Oliveira
131 Flavio Emerson Souza da Silva
915 Valnei Pereira Pacheco
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que as inovações são importantes porque permitem acessar novos mercados,
aumentando as receitas. A Granfino
considera também, que as inovações
permitem realizar novas parcerias, adquirindo novos conhecimentos e tudo
isso, impacta no aumento do valor de
suas marcas. Foi com essa imagem de
se recriar, que a Granfino, conhecida
como marca forte de Fubá e Farinha,
foi em março se expor na Super Rio Expofood 2014. Deixando em casa os produtos tradicionais, levou para a feira somente lançamento de novos produtos.
Para que as inovações pudessem se
realizar na Granfino, foi necessário em
primeiro lugar que a empresa tomasse
consciência dessa importância, pois
vivemos hoje um cenário competitivo.
Não há como se tornar uma empresa
inovadora sem dar a devida importância ao tema. O que se percebe é que
as empresas que se tornam verdadeiramente inovadoras não se arrependem
de ter tomado esse caminho. E é para
frente que a Granfino anda!

Dia 15
763 Argemiro Esteves Filho
815 Jelliz Meire Oliveira Lima
Dia 17
094 Marcos de Oliveira Santos
Dia 18
163 Luciano Jose Santos Oliveira
764 Antonio Marcos G de Souza
844 Daniel Rodrigues Vasconcelos
926 Rodrigo Souza da Silva
Dia 19
560 Vagner Tavares da Silva
814 Eduardo Emanuel Pires da Silva
Dia 20
565 Andre Luiz Souza da Silva
Dia 22
102 Cristiano de Almeida Freitas
Dia 23
348 Daniele Pinto Bezerra
404 Bruno de Souza Nascimento
Dia 24
05 Emilia Moreira T de Oliveira
663 Rafael Roza Jacinto
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 31
529 Guilherme Rodrigues Rangel

Dia 02
530 Marcia Maria Pereira da Silva
551 Anderson Telles da Silva
850 Edgar Monteiro de Lima
Dia 03
416 Vinicius Jacintho Minervino
451 Ronaldo Guimaraes Sant`Anna
631 Denilson Pereira Rosa
Dia 04
75 Ivan De Lima
557 Fernando Araujo da Silva
828 Cassiano Guedes da S Freitas
Dia 05
96 Jonathan Pereira da Silva
221 Paulo Roberto Alves
Dia 06
79 Claudio Maciel da Cruz
170 Leonardo Irineu Barbosa
Dia 08
164 Willians de Melo Coelho
Dia 09
38 Monique Vitoria Medeiros
790 Flavio do Nascimento S Souza
Dia 10
110 George Siqueira Pereira
376 Mario da Silva Guimaraes
Dia 11
13 Eduardo dos Santos Trapiar
144 Jorge Alberto dos Santos Nunes
678 George Cosme dos Santos
877 Jorge Luiz de Azevedo
Dia 12
343 Maicon Amador Dias
547 Joao Vitor Del Barba Andrade
Dia 13
301 Leonardo Pedro 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
7 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
835 Pedro de Abreu Junior
872 Silvio Luiz Pereira Lima
917 Welington Pereira Neves
Dia 21
4 Nelcy da Silva Ferreira
Dia 22
194 Anderson Faustino da Silva
Dia 23
285 Lorran Vieira dos Santos
391 Jose Roberto Del Barba
824 Jorge Luiz Matos dos Santos
Dia 25
176 Jorge Luiz Pacheco
243 Carlos Eduardo da Silva Inacio
435 Angela Guimaraes Antunes
Dia 26
277 Wilson Nacife de Lima
Dia 27
154 Fabio Belmond
366 Jose Apolonio O da Silva
Dia 28
8 Gisele de Oliveira Silva
36 Rogerio C N Guimares Junior
Dia 29
105 Lucas de Souza Pinheiro
147 Dilson de Almeida
821 Jorge de Alcantara Ribeiro
Dia 30
345 Cristiano Borges de Lima

Espaço

Comemoração

Dia da Mulher
Granfino comemora o Dia
Internacional da Mulher
“Ser mulher é amar com toda
doçura, lutar com toda bravura, ser
sensível com toda lisura e forte com
toda ternura”.
Comemorado no dia 08 de março, o Dia Internacional da Mulher
sempre é lembrando com muito
carinho nas Indústrias Granfino. E
para homenageá-las, cada uma das
colaboradoras recebeu um kit espe-

cial e um dia de SPA com cauterização capilar, designer de sobrancelhas e manutenção das unhas.
A Granfino lembra que não só
nessa data, mas em todos os 365
dias do ano, as mulheres são de
extrema importância enquanto
mulheres, mães, amigas e profissionais que são.
Parabéns Mulheres!

SST
Prevenção de
Acidentes no Trabalho
A cada ano no Brasil, 700 mil pessoas sofrem acidentes de trabalho. Esses
acontecimentos podem resultar em
lesões sérias, ferimentos e até mortes.
Diante desses números, reforçar os
cuidados em prevenção de acidentes
é fundamental. Confira algumas dicas
de prevenção de acidentes.
1. Preze pela atenção no trabalho:
Todo trabalho precisa ser feito
com foco. Especialmente em cargos
que envolvam riscos, é fundamental
ter atenção nos fatores do ambiente
que podem torná-lo perigoso. Conversas, celulares e até mesmo fatores
como o cansaço podem expor o trabalhador a acidentes.
2. Mantenha o local de trabalho
limpo e organizado:
Muitos acidentes ocorrem por desorganização da área de trabalho. O
comprometimento por um local organizado é um dever de todos os trabalhadores que o ocupam. Cabe aos
coordenadores, supervisores e gestores
reforçarem a importância do local limpo e organizado.
3. Equipamentos de Proteção Individual (EPIs):
Toda empresa é obrigada a fornecer
todos e quaisquer EPIs que se façam
necessários na atuação. E o colaborador é obrigado a utilizá-los, assim como
zelar pela integridade deles. Por isso,
passa a ser responsabilidade de cada
trabalhador usá-los durante a atuação.
4. Cuide de você e do seu colega
de trabalho:
A prevenção é um trabalho em
equipe a todo momento. É fundamental que companheiros de trabalho cobrem e orientem uns aos outros, para evitar acidentes e situações
de risco. Uma questão importante é
evitar a realização de tarefas de forma
isolada, especialmente em áreas de
risco. O acompanhamento, seja de
outro companheiro ou de um técnico
de segurança do trabalho, é prudente
e importante.

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

Gran Nutrição Animal
promove ações com clientes
Linha Grannutri é destaque em pontos de vendas
Segundo matéria publicada no site do Sebrae, os
produtos e serviços para animais de estimação estão
em franca ascensão no Brasil, pois esse mercado só
tem oportunidades. A mudança de comportamento do
brasileiro em relação aos seus animais é verificada em
todas as classes sociais. E em todas as faixas da população, os gastos com produtos e serviços voltados para os
bichos aumentou, e o brasileiro está comprando mais
produtos de higiene, embelezamento, alimentação, remédios, consultas, snacks, e tudo que seja relacionado
ao bem-estar e a saúde do animal.
E a Gran Nutrição Animal vem acompanhado de
perto o crescimento do mercado pet e tem investido
no lançamento da sua mais nova linha de alimentos
completos para cães e gatos, a Grannutri. E em parceria com a GMG Consultoria e Marketing, a marca vem
realizando uma série de ações nos pontos de vendas
dos seus clientes.
Contando com profissionais formados na área de nutrição animal, a Equipe de Promotores e Consultores realiza nos eventos um trabalho de abordagem aos clientes
e donos dos pets. São distribuídos materiais promocionais (amostras, brindes e prêmios) e explicação técnica
dos produtos é oferecida aos participantes para expor

Shopping M

atriz

V & V Ataíde
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toda a qualidade e o porquê de hoje a linha Grannutri
ser um dos melhores alimentos no mercado pet.
Nos últimos meses os eventos têm sido realizados
dentro da Baixada Fluminense, Grande Rio e Região
Serrana atendendo às necessidades, desde as grandes redes até as menores lojas, e vêm ganhando destaque com
sua qualidade e tecnologia aplicada à nutrição animal.
Podemos destacar o cliente Fachinha’s, que nos dias
22 de dezembro e 02 de fevereiro proporcionou ações
em Teresópolis com produtos da Linha Grannutri. Os
eventos contaram com a presença o “Dr. Gran” Ivan Pedrosa, Zootecnista e Adestrador de Cães, que esteve presente no Fachinha’s para tirar dúvidas sobre Nutrição
e Comportamento Animal. Na ocasião, o adestrador
levou seu companheiro Jota, um Labrador de pelagem
preta para se apresentar e interagir com o público presente.
No dia 15 de fevereiro foi a vez do cliente Agroita
Rações firmar parceria com a Gran Nutrição e fazer
sua ação de divulgação. Os dias 09 de março e 27 de
abril foram as datas escolhidas para contemplarem os
eventos no Shopping Matriz, que fica localizado em
Guaratiba. A loja do cliente V & V Ataíde, que fica em
Padre Miguel, no dia 20 de abril expôs os produtos na
tenda personalizada Grannutri e ofereceu explicação
técnica sobre a nova linha.
A linha Grannutri é responsável por levar um produto de qualidade aos criadores e tutores mais atenciosos, suprindo todas as necessidades dos nossos amigos
de quatro patas, seguindo as mais novas tendências do
mercado pet.
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Patrocínio
Lançamentos

Linha
Gran
Granfino fornece
produtosNutrição Animal
para feijoada que aqueceu os
desenvolve
novos itens
tamborins do carnaval
com diferencial de mercado
Feijoada da Mangueira

No dia 03 de março a Estação Primeira de Mangueira
em parceria com a Granfino ofereceu os produtos para
o preparo de uma deliciosa feijoada no Hotel Vila Galé,
na Lapa. Para divulgar a Granfino, a nossa marca ficou
estampada nas camisa- ingresso no evento que foi um sucesso de público.
A feijoada levou muito samba no pé para os mangueirenses de coração com a participação de Grupo Só Damas; Bateria da Mangueira (com a presença da Rainha de
Bateria Evelyn Bastos e do primeiro casal de Mestre Sala
e Porta Bandeira, Matheus e Squel) e Grupo Dose Certa.

GranCão e GranCat: Nutrição com tecnologia

Mangueira é a campeã do
carnaval carioca de 2019
A Estação Primeira de Mangueira é a grande campeã do
carnaval carioca 2019, que desfilou na Marquês de Sapucaí
no dia 04 de março, segunda-feira, com o enredo “História
pra ninar gente grande”, do carnavalesco Leandro Vieira,
em que a escola conta a história do Brasil pela ótica dos
heróis populares. Em segundo lugar, ficou a Unidos do
Viradouro e, em terceiro, a Vila Isabel. As escolas foram
avaliadas quanto a bateria, samba-enredo, harmonia, evolução, enredo, mestre-sala e porta-bandeira, alegorias e adereços, fantasias e comissão de frente. E a Mangueira obteve
a pontuação máxima em todos os quesitos.
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A verde e rosa conquistou seu vigésimo campeonato
num desfile sobre os heróis esquecidos da História do Brasil. Da história recente, além de Jamelão, estão a cantora
e compositora mangueirense Leci Brandão, e a vereadora
Marielle Franco, assassinada em 14 de março de 2018, ao
lado do motorista Anderson Pedro Gomes.
Foi o segundo campeonato do carnavalesco Leandro
Vieira na agremiação, depois da vitória de 2016, com uma
homenagem a Maria Bethânia. Este ano, no entanto, as
dificuldades tinham sido grandes no barracão, por conta
da crise nas escolas de samba. Em vez de materiais caros,
Leandro recorreu, então, ao que ele chamou de “luxo da
cor” para brilhar na Avenida.
Em 2019 a agremiação investiu na contratação do casal Priscilla Mota e Rodrigo Negri, criadores de aberturas
famosas, como a da mudança de roupas da Unidos da
Tijuca, em 2010. Na Verde e Rosa, eles apostaram numa
coreografia em que mostrava figuras históricas pequenas
diante de índios e negros. Tinha ainda a menina Cacá Nascimento que abria uma faixa com a palavra “presente”, em
referência à vereadora assassinada.

Patrocínio

Feijoada do Otacílio Edição de Carnaval
Granfino patrocina típica festa carioca

gação dos produtos essenciais para o
preparo do delicioso prato.
Para apresentar os produtos e
divulgar a marca, a nossa empresa
instalou um inflável do Feijão Preto na parte externa e um Backdrop
com a marca Granfino no Buffet
da feijoada.
A feijoada, que acontece desde
maio de 2014, veio para confirmar
que já se foi o tempo em que o prato mais popular do Brasil era sinô-

nimo de simplicidade e ausência
de requinte. Os cariocas que conferiram a festa puderam desfrutar
de uma das combinações que mais
apreciam: feijoada com muita sofisticação e roda samba.
Entre as atrações musicais estiveram Thiago Martins, Rennan da
Penha, Carrossel de Emoções, Rafael Nazareth & Gabriel Marambaia, Jorginho Faria, Cherry ‘o e
Camilla Brunetta.

SENAI - Mecânica Crédito Paula Johas

Ô abre alas que eu quero
passar...ô abre alas que o Otacílio
vai passar...
No dia 05 de março, terça-feira
de Carnaval, o Iate Clube do Rio
de Janeiro, na Urca, recebeu a Feijoada do Otacílio, edição Baile de
Carnaval. E em mais uma edição da
Feijoada mais charmosa da cidade
maravilhosa, a Granfino ofereceu
os ingredientes e aproveitou o tradicional evento para reforçar a divul-
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O pote quebrado e o
trabalho em equipe
Um jovem carregador de água sempre levava dois potes pendurados em cada ponta de uma vara.
Um dos potes tinha uma rachadura pequena, enquanto o outro estava inteiro e sempre chegava completo de água no fim da longa jornada entre o poço e a casa
do patrão do carregador.
O pote rachado sempre chegava apenas com a metade
da carga de água. Assim foi por dois anos, diariamente,
o carregador entregando um pote e meio de água na casa
de seu chefe.
Claro, o pote perfeito estava orgulhoso de suas realizações. Porém, o pote rachado estava envergonhado de
sua imperfeição e sentindo-se miserável por apenas ser
capaz de realizar metade do que lhe era designado fazer.
Depois de algum tempo, o pote rachado disse ao o
homem, à beira do poço:
- Estou envergonhado, quero pedir-lhe desculpas.
- Por quê? – Perguntou o homem – De que você está
envergonhado?
- Nesses dois anos só fui capaz de entregar metade da
minha carga, porque essa rachadura no meu lado faz
com que boa parte da água vaze pelo caminho da casa
de seu senhor. Por causa do meu defeito, mesmo tendo
todo esse trabalho, você não ganha o salário completo
pelos seus esforços.

8
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O homem apenas acenou com a cabeça. No caminho
para a casa de seu senhor, o homem disse ao pote:
- Você notou como existem flores no seu lado do
caminho? Notou que, dia a dia, enquanto voltávamos
do poço, era você quem as regava? Por dois anos pude
colher essas flores para ornamentar a mesa do meu senhor. Se você não fosse do jeito que é, ele não poderia
ter tanta beleza para dar graça a sua casa.

Potencial das pessoas
Uma das habilidades mais importantes de um Líder
é a capacidade de perceber e desenvolver o potencial
das pessoas. Todos nós temos limitações em determinadas áreas, em contrapartida somos muito bons em
várias outras.
Precisamos compreender que não existe “saber mais”
ou “saber menos”, o que existem são “saberes diferentes”. Em uma equipe, os conhecimentos se completam,
e o respeito pelas habilidades e limitações de cada um é
a chave para o bom relacionamento.
Fonte: http://tactamotivando.blogspot.com

Eu me encontrei
na Granfino
Depoimento

Histórias de sucesso

Todos nós convivemos com alguma forma de marcenaria e carpintaria em nossas vidas, mas poucos se dão
conta que a madeira é um material que sempre esteve
disponível para o homem desde o
início das civilizações, e que está
em diversos detalhes do dia a dia.
Seja na nossa casa, nos móveis ou
nos utensílios que utilizamos.
No entanto, muito do que se faz
hoje em dia é bem semelhante à
marcenaria desde sua origem, pois
essa técnica além de ser é um processo bem artesanal, depende principalmente da habilidade do profissional aliada à sua criatividade e a
escolha correta da matéria prima.
E o entrevistado dessa edição é
a habilidade em pessoa, pois desde
bem pequeno esteve envolvido nos
processos manuais da carpintaria.
Explicamos: o falecido pai do colaborador Edgar Monteiro de Lima
era carpinteiro e ensinou ao filho
os dons e algumas técnicas da carpintaria ainda quando Edgar era
garoto. Aos 14 anos de idade ele
trabalhou como Auxiliar de Manutenção por mais de dois anos em
uma empresa que fabricava carroceria de ônibus. Depois de algum
tempo Edgar serviu ao Exército
Brasileiro e se especializou ainda
mais na profissão da Carpintaria.
Na época que saiu do quartel, Edgar pediu uma
indicação de vaga a um amigo que trabalhava como
Encarregado da Moagem nas Indústrias Granfino. E
desde então o colaborador faz parte do quadro de funcionários da nossa empresa. E esse tempo já se soma 41
anos. Quando ingressou na Granfino, ficou uma semana no Setor de Empacotamento e logo em seguida foi
para a Manutenção da Carpintaria, no qual permanece até hoje, mesmo já estando aposentado desde 2011,
pois acredita que o trabalho enobrece o homem e ficar
parado não é prazeroso. “Gosto muito de poder continuar trabalhando, pois além de me sentir útil, consigo
adquirir mais uma renda financeira”, diz o colaborador que pretende continuar trabalhando até quando
Deus permitir.

Aos 62 anos de idade, mas com aparência de menos,
Edgar conta que quando está parado fica agoniado, porque é uma pessoa muito ativa.
Casado há 35 anos com a esposa
Tânia, Edgar conta que não existe
receita pronta para uma união tão
duradoura, o que deve existir é
muita paciência, companheirismo
e amor. “Tudo isso deve fazer parte
do dia a dia do casal. Se não houver isso, não tem casamento”, diz
o pai das filhas Bruna, de 34 anos
e Karina, de 29 anos que já estão
casadas e vivem com seus respectivos maridos.

“Gosto muito
de poder
continuar
trabalhando,
pois além de
me sentir
útil, consigo
adquirir mais
uma renda
financeira”
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Prevenção

Colaboradores cuidam
da saúde ocular
Saiba mais sobre o exame optométrico
No final do mês de fevereiro a
Granfino em parceria com a ótica
Vidal ofereceu um exame optométrico gratuitamente a todos os
colaboradores da nossa empresa.
Mas você qual a necessidade desse exame? Acompanhe a matéria e
saiba mais sobre a saúde dos seus
olhos.

ficas para identificar problemas
de acuidade visual, como miopia,
hipermetropia e astigmatismo. Diferentemente do oftalmologista,
que trata das doenças do olho e da
visão, o optometrista é o profissional do cuidado primário da visão.
De quanto em quanto tempo
deve ser feito o exame?

O que é exame optométrico?
O exame de optometria tem
como objetivo analisar o estado
geral da visão de um paciente.
Caso o erro refrativo seja de
maior gravidade, o optometrista encaminha o paciente para
um oftalmologista ou outro técnico de saúde mais adequado
ao seu problema.
O que faz um profissional de
optometria?
Esse profissional é responsável
pela aplicação de técnicas especí-
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Entre os 20 e os 40 anos deve-se procurar ir ao oftalmologista
pelo menos duas vezes durante
essas idades. Entre os 40 e 65
anos deve-se avaliar a vista a cada
1-2 anos, pois a vista tem maior
chance de se cansar. Depois de 65
anos é importante avaliar os olhos
a cada ano.

A receita dos óculos vale por
quanto tempo?
O que pouca gente sabe é que
as receitas de óculos valem por um
tempo médio de 6 meses a no máximo 1 ano. Após esse tempo, uma
nova consulta deve ser realizada.
Quando a receita não é atualizada,
o grau antigo pode causar dor de
cabeça causada pela dificuldade de
enxergar claramente.

Trade Marketing

A era da informação
a toda velocidade
Temos sido bombardeados por informações de todos
os lados. Acordar e tomar o café da manhã com a família
tornou-se secundário ou mesmo ler um jornal com notícias
quentinhas vindas da redação então, absoleto. E por quê?
De madrugada, os aparelhos de transmissão de dados,
como smarthphones, computadores de mesa e tablets, já
publicaram todo tipo de informação que só depois é veiculado no jornal impresso. Quem não detiver os mecanismos de captação de informações está fora do jogo.
Frente a nova realidade imposta pela evolução tecnológica, aqui estamos nós, fazendo novamente investimentos
para que através da leitura do mercado, os dados possam
nos auxiliar nas tomadas de decisões.
A equipe de promotores vem se adaptando as novas
tendências, e através da rotina e das pesquisas auditadas
via mobile em parceria com a Agile Promoter, os mesmos
nos trazem ações diárias sobre posicionamento de mercado, pesquisa de preço, novos entrantes, novas tendências
de produtos e hábitos de consumo.
Acreditamos que estamos no tempo de “afiar o martelo
para que o corte seja cada dia mais preciso”.
Abaixo segue as fotos do treinamento da equipe
de Merchandising:
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Receita

Arroz de Bacalhau Especial
INGREDIENTES

MODO DE PREPARO

• 1 kg de Bacalhau
• 3 tomates grandes, sem pele e sem semente, cortados
em pedações pequenos
• 3 dentes de alho picados
• 3 cebolas raladas
• 2 talos de alho-poró cortados em rodelas finas
(somente a parte branca);
• 3 talos de cebolinha verde picada;
• 4 cebolas em conserva pequenas;
• 250 g de azeitonas verdes cortadas em lascas;
• ½ kg de Arroz Premium Granfino (pesado cru) refogado
no alho e cozido al dente;
• 3 xícaras (chá) de caldo de peixe ou a última água usada
para escaldar o bacalhau;
• 200 ml de azeite Extra Virgem Toureiro
• Sal Refinado Granfino e pimenta-do-reino a gosto.

1. Limpe o bacalhau e deixe de molho
por 12 horas em água fria.
2. Escalde em água quente 2 vezes ou até
que esteja como sal no ponto adequado
(não se esqueça de reservar a última
água, se for usá-la). Desfie em lascas
e reserve.
3. Refogue o alho e os tomates em 100 ml de azeite Estra
Virgem Toureiro. Tempere com Sal Refinado Granfino e pimenta e deixe cozinhar coma panela tampada, mexendo
de vez em quando, até que os tomates se desfaçam. Reserve.
4. Refogue o alho-poró, a cebola e as cebolinhas brancas no
restante do azeite. Acrescente o bacalhau, refogue um pouco
e junte a cebolinha verde.
5. Junte o Arroz Premium Granfino, as lascas de azeitonas e o
molho de tomates. Aos poucos, acrescente o caldo de peixe
ou a água do escaldado. Sirva imediatamente.
Tempo de preparo

1h

Rendimento

10 porções

Passatempo

Sudoku
5 3
7
6
1 9 5
9 8
6
8
6
3
4
8
2
7
6
2 8
4 1 9
8
7

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
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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

