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Editorial
SILVIA COELHO LANTIMANT
Presidente do Conselho de Administração 

Aproveitando que nessa edição 
falaremos das comemorações do Dia 
do Trabalhador e também já que en-
tramos no mês de junho, onde dia 
12 é a data em que as pessoas co-
memoram suas uniões de namoro, 
vamos então falar do outro tipo de 
união - a das palavras Capital e Tra-
balho. Assim como as pessoas, essas 
duas queridas e sutis palavras têm o 
poder de mover o mundo. Uma está 
sempre à cata da outra.

Como as pessoas que se amam, 
elas também devem sempre cami-
nhar lado a lado, porque sem uma, 
a outra não existiria, na medida em 
que são consequências uma da outra.

A união dessas duas palavras é a 
responsável pelo resultado econômi-
co e social de qualquer país. 

Capital e Trabalho é tal qual 
um casamento: - só terá solidez 
se entre eles a relação for estreita, 
onde deve prevalecer a confiança e 

o respeito mútuo. Se não houver 
esse comprometimento, essa cum-
plicidade, o resultado para os dois 
lados é o fracasso.

Assim também acontece no mun-

do corporativo. Empregadores e 
Empregados são a expressão viva das 
palavras Capital e Trabalho. Os dois 
na verdade se completam. 

Quando um Empregador – leia-
-se Capital – idealiza e torna um ne-
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gócio realidade, é quando ele investe, 
criando condições favoráveis e neces-
sárias para iniciar uma empresa, seja 
esta de comércio, indústria ou presta-
ção de serviço.  

Quando tal condição está ligada 
à necessidade de se ter Empregados 
- leia-se Trabalho – estes devem estar 
dispostos a fornecer sua mão de obra, 
a fim de que o negócio aconteça, mas 
aconteça para os dois lados.

O resultado da União do Capital 
com a Força do Trabalho é a receita 
indispensável e infalível do Desenvol-
vimento Econômico de um país.

Um país que tem progresso é 
um pais desenvolvido, com escolas, 
com taxas de desemprego baixas, 
com segurança e saúde pública, 
onde temos certeza que sairemos 
para trabalhar, estudar ou passear e 
que voltaremos para casa.

Capital e Trabalho: É tudo que que-
remos e precisamos para nossa família!

Capital e Trabalho, casamento que dá certo

“Um país que tem progresso 
é um pais desenvolvido, 

com escolas, com taxas de 
desemprego baixas, com 

segurança e saúde pública, 
onde temos certeza que 
sairemos para trabalhar, 
estudar ou passear e que 

voltaremos para casa”
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Comunicação

Granfino recebe alunos de Zootecnia 
da Universidade Rural
Estudantes de Tecnologia de Produção 
de Ração visitam a fábrica de Rações

A pedido do professor Vinícius 
Pimentel e da Zootecnista Stela Pe-
regrino, no dia 17 de abril os alu-
nos dos cursos de Tecnologia de 
Produção de Ração e de Bromato-
logia Zootécnica da Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro 
(UFRRJ) visitaram a fábrica de ra-
ções da Linha Gran.

“Em virtude da história da em-
presa em inúmeras colaborações 
com a UFRRJ, bem como, por já 
conhecer as dependências da em-
presa, a visita técnica na linha de 
produção de ração Pet foi de ex-

trema valia para a formação dos 
discentes do curso de Zootecnia”, 
concluiu o Zootecnista, Professor 
e Coordenador da disciplina Vini-
cius Pimentel Silva.

Após a visita à fábrica, os alunos 
foram encaminhados à sala de reu-
niões, onde puderam tirar dúvidas 
com a Zootecnista da Gran Stela Pe-
regrino. Na ocasião, cada discente 
recebeu um kit da Grannutri High 
Premium com bolsa personaliza-
da, agenda e amostras das Rações 
Grannutri High Premium Cães e 
Grannutri High Premium Gatos.

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

Espaço

SST

Com a proximidade do inverno 
e das festas juninas, os balões trazem 
todos os anos os riscos de incêndios. 
Grandes estragos podem ocorrer, prin-
cipalmente, em matas, florestas e nas 
indústrias que manipulam material 
combustível ou inflamável.

PRESERVAR VIDAS E INSTA-
LAÇÕES INDUSTRIAIS

Empresas têm aparato de segurança 
para evitar incidentes, mas o balão é 
um evento que é extremamente difícil 
de controlar e, se cair, pode causar des-
dobramentos sérios.

Os balões são riscos externos das 
empresas sofrerem danos (incêndios 
e explosões), já que, ao caírem acesos 
em áreas de tanques de armazenamen-
to de combustível, especificamente os 
grandes balões, compostos de canga-
lhas com explosivos, podem provocar 
incêndios ou explosões.

Eles também podem causar incên-
dios em casas, indústrias e matas. Na 
aviação, eles podem derrubar aviões, 
caso, por exemplo, sejam sugados pelas 
turbinas.

BALÕES TOMAM CÉU DO 
RIO DE JANEIRO EM TEMPOS 
DE FESTAS JUNINAS

À noite, o céu se enche de dezenas 
de balões decorados com esmeros, 
alguns com até 45 metros de altura, 
enquanto, durante o dia, as rádios re-
petem com advertências severas de que 
soltar balões é ilegal no País e aqueles 
que o fizerem serão presos.

DESAFIO À LEI
Em 1998, no entanto, o medo de 

acidentes com aviões, combinado com 
o crescente número de incêndios flo-
restais atribuídos a balões, motivaram 
a aprovação de uma lei que torna a 
fabricação, o transporte e o lançamen-
to deles um crime. De acordo com a 
legislação, a punição para os infratores 
pode chegar a até 5 anos de detenção. 
Desde então, os baloeiros vêm brincan-
do de gato e rato com a polícia.

Riscos, acidentes e 
desastres com balões
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Comemorações

Festa de Interclubes do Dia do Trabalhador 
recebe Corrida Compactor Run 
Granfino conquista mais um Campeonato de Futebol 

Os jogos dos trabalhadores desse ano tiveram um can-
to diferente pela torcida da Granfino. “Nada mudou... 
nada mudou” E assim foi o coro ouvido nos gramados do 
SESI pelos participantes da 59° Festa de Interclubes, orga-
nizada pelo Rotary Club de Nova Iguaçu, nas dependên-
cias da Rede. O evento todo ano no dia 1º de maio reuni 
centenas de colaboradores de empresas iguaçuanas para 
participarem da comemoração pelo dia do trabalhador. 

“Esse ano o sabor da vitória teve um gosto a mais, 
pois não só ganhamos o título como também saímos 
com Cleber artilheiro do torneio e Alex como melhor 
goleiro do torneio”, declarou Cleber Araújo, artilheiro 
e jogador.

A Granfino montou um time que disputou com as 
empresas Condor, Pimpinela e Ortobom. O primei-
ro jogo foi contra a forte equipe da Condor, mais esse 
ano eles não vieram completo, e a Granfino venceu de  
6 x 0. No segundo jogo, que já era a semifinal do Campe-
onato, a Granfino disputou com a já antiga rival Pimpi-
nela e também venceu de 6 x 0. A grande final ficou entre 
as duas melhores equipes: Granfino e Ortobom, que fi-
zeram os melhores jogos, mas a Granfino estava empol-

gada, com vontade de conquistar a vitória e os jogadores 
focados em poder mais uma vez levar o título de campeão. 
E o placar não poderia ser outro, a Granfino venceu de 3 x 1 con-
tra a empresa Ortobom. O jogador Thiago abriu o placar 
fazendo o primeiro gol. Edmilson ampliou o placar com 
mais um gol e Cleber finalizou o terceiro gol que decretou 
o Bicampeonato à Granfino.
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Diferente dos anos anteriores, a festa dos trabalhadores 
foi para lá de especial. Esse ano a comemoração recebeu a 
1ª Etapa da Corrida do Trabalhador Compactor Run 5K.  
Em uma região com quase 4 milhões de pessoas, a Com-
pactor Run Corrida do Trabalhador teve como objetivo 
se tornar uma das principais corridas de rua da Baixada 
Fluminense, conciliando a integração do corredor com 
importantes espaços na cidade de Nova Iguaçu, estimu-
lando a prática de atividades saudáveis e o encontro das 
pessoas e famílias ao ar livre. 

A corrida teve 1.000 corredores que puderam se ins-
crever por um valor simbólico e um quilo de alimento 
não perecível. A largada da competição foi no Shopping 
Nova Iguaçu e a chegada na Festa de Interclubes, no SESI 
Nova Iguaçu, que começou às 9 horas com hasteamento 
da bandeira pelo presidente do Rotary de Nova Iguaçu ao 
som Hino Nacional do Brasil e ofereceu recreação infan-
til e truques do Mágico Janjão. Na tenda central montada 
com espaço para as mesas, a banda Canto Livre animou a 
linda tarde de quarta-feira.  

A descontração também alegrou as famílias com a 
brincadeira dança das cadeiras, sorteio e distribuição de 
vários brindes. Os participantes puderam se deliciar com 
as barracas gourmet montadas ao lado do palco. O encer-
ramento da festa contou com a entrega das medalhas e 
troféu aos jogadores que conquistaram o torneio. O time 
da Granfino subiu ao palco e comemorou o título. 
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Lançamentos

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

Especial

Dia das mães 
na Granfino
Mãe é mãe! Com 
qualquer idade...

Só ela é capaz de entender os nossos medos e nos com-
preender através de um olhar. Ela sabe de tudo!

Seu coração.... Ah esse coração é infalível, transborda 
de amor e contagia a todos.

E seu colo? .... Ah esse não envelhece, mesmo que 
passem anos, ele será sempre o mesmo. O nosso re-
fúgio, o nosso abrigo repleto de carinho puro, afeto 
desmedido e incontido.

 Um amor mais forte que tudo, mais obstinado que 
tudo, mais duradouro que tudo, é somente o amor de 
mãe, que pode ser traduzido em uma palavra: doação. Fa-
lar desse sentimento é entender que ele é a mais completa 
forma de amor. 

Dedicamos esse texto a todas as mulheres que dão suas 
vidas pelo bem-estar de suas famílias, em especial as cola-
boradoras mães da nossa empresa!

Feliz Dia das Mães!
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Patrocínio

Primeiro Doce Encontro de Confeiteiras 
Granfino participa de evento no Rio de janeiro

No dia 18 de junho aconteceu o 
Primeiro Doce Encontro de Confei-
teiras, edição Rio de Janeiro, na Casa 
de Festa Planeta da Criança, em Ja-
carepaguá. E a Granfino marcou pre-
sença nesse evento que reuniu con-
feiteiras para um tempo de troca de 
experiências e aprendizado.  

Na ocasião, a nossa empresa ofere-
ceu kits com produtos Granfino para 
os sorteios, assim como um kit para 
todas as participantes contendo bolsa 
personalizada, uma Farinha de Trigo 
Granfino e um livreto com receitas 
da Cake Designer Cristina Ruffatto.

O Doce Encontro é um projeto 

criado pela Paulista Lorena Albarici, 
proprietária da La Raffinata Doce-
ria, que aconteceu em São Paulo e 
que chegou no Rio de Janeiro com 
o apoio da Confeiteira Artística Fabi 
Doces e da Professora de Confeitaria 
Artística Caroline Dias. O encontro 
contou com uma Aula-Show de Bolo 
no Pote da Cake Designer Cristina 
Ruffatto, aula de modelagem da tam-
bém Cake Designer Adriana Moraes, 
do Ateliê Lollysmel; palestra sobre 
Higiene na Produção Caseira por 
Giovanna Favarati e palestra motiva-
cional com a Coach Gabi D’Avila.

O dia foi repleto de dicas, co-
nhecimento e união de confeiteiras 

iniciantes e veteranas, que puderam 
expor seus trabalhos em uma mesa 
linda decorada e caprichada por Wa-
nessa Mark e clicada pelo fotógrafo 
Vinícius Diniz.
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O Segredo do Sucesso
O sucesso é construído à noite! Durante o dia você faz 

o que todos fazem. Não conheço ninguém que conseguiu 
realizar seu sonho sem sacrificar feriados e domingos pelo 
menos uma centena de vezes.

Da mesma forma, se você quiser 
construir uma relação amiga com 
seus filhos, terá que se dedicar a 
isso, superar o cansaço, arrumar 
tempo para ficar com eles, deixar 
de lado o orgulho e o comodismo.

Se quiser um casamento gratifi-
cante, terá que investir tempo, ener-
gia e sentimentos nesse objetivo.

O sucesso é construído à noi-
te! Durante o dia você faz o que 
todos fazem. Mas, para obter 
resultado diferente da maioria, 
você tem que ser especial. Se fi-
zer igual a todo mundo, obterá 
os mesmos resultados.

Não se compare à maioria, pois infelizmente ela 
não é modelo de sucesso. Se você quiser atingir uma 
meta especial, terá que estudar no horário em que os 
outros estão tomando chope com batatas fritas. Terá 
de planejar, enquanto os outros permanecem à frente 

da televisão. Terá de trabalhar enquanto os outros to-
mam sol à beira da piscina.  

A realização de um sonho depende de dedicação. Há 
muita gente que espera que o so-
nho se realize por mágica. Mas toda 
mágica é ilusão. A ilusão não tira 
ninguém de onde está. Ilusão é 
combustível de perdedores.

“Quem quer fazer alguma coi-
sa, encontra um meio. Quem não 
quer fazer nada, encontra uma des-
culpa. ”

(Autor: Roberto Shinyashiki)

Fonte: https://www.mundodas-
mensagens.com

Não se sabote, supere-se! Você 
é capaz de alcançar todos os seus objetivos, mas somente 
você pode fazer isso, e a hora é exatamente agora.

“O sucesso é 
construído à 

noite! Durante 
o dia você faz 
o que todos 

fazem.”

8 MAIO/ JUNHO de 2019  Nº 148



curo fazer sempre o melhor porque tem sempre alguém 
te olhando”. 

Júlio Cesar se sente honrado em fazer parte da 
Granfino pois a empresa o aju-
dou muito a conquistar seus so-
nhos, pessoais e profissionais. “A 
Granfino é a minha identidade”, 
declarou o promotor com brilho 
nos olhos que idealiza para o fu-
turo ter paz e ser feliz. “O que eu 
preciso fazer eu não sei, o que sei 
é que nos dias de hoje quem tem 
paz e felicidade alcança qualquer 
coisa”, finaliza o pai de quatro fi-
lhos que batalha para dar a eles 
uma vida boa e deseja vê-los cres-
cer com saúde e dignidade.

Depoimento

Eu me encontrei 
na Granfino 
Histórias de sucesso

“Seja otimista. Quem vê tudo na existência pelo 
lado sombrio do derrotismo raramente cruza com ami-
gos na rua, porque a maioria deles dobra a esquina 
para escapar do encontro”. Certa 
vez li essa frase da Sonia Jordão 
que falava sobre a difícil arte de 
viver em comunidade e que me fez 
pensar em algumas questões sobre 
perseverança X oportunidades.

Sabemos que a falta de opor-
tunidades de emprego é um dos 
grandes obstáculos enfrentados 
por jovens moradores que nasce-
ram e foram criados em um cená-
rio de pobreza e criminalidade.  
É certo que os jovens de comuni-
dades enfrentam dificuldades para 
seguir um caminho em busca de 
educação e uma vaga no mercado 
de trabalho. Mas é certo também 
que morar em comunidade não faz 
dessas pessoas menos capazes de se 
destacar profissionalmente e con-
quistar seus objetivos.

E é o otimismo citado no iní-
cio do texto que pode mover qual-
quer um a buscar uma vida mais 
justa, livre de desigualdades e pre-
conceitos. E o entrevistado dessa 
edição é um exemplo de supera-
ção e determinação. 

Nascido e criado na Comunida-
de Vila Cruzeiro, Júlio Cesar Costa 
Soares trabalha há 7 anos na Granfino como Promotor 
de Vendas e diz com orgulho que vive na comunida-
de e que nunca se envolveu com coisas erradas, bem 
pelo contrário. “Moro há 39 anos na Comunidade e 
conheço gente boa e gente ruim, o importante é saber 
o que se quer para a vida”, afirma Júlio que desde novo 
trabalha na Área de Merchandising e já participou de 
grandes corporações como Repositor, Promotor e Co-
ordenador de Vendas. E para aperfeiçoar ainda mais 
seus conhecimentos o colaborador fez um curso de 
Técnica em Negociações e Conflitos.

O Promotor conta que gosta de ser caprichoso e que 
entrou na empresa sem saber quais eram os benefícios, 
pois o que interessava para ele era estar trabalhando. 
“Gosto muito do que faço, amo fazer o que faço e pro-

“Gosto muito 
do que faço, 
amo fazer o 
que faço e 

procuro fazer 
sempre o 

melhor porque 
tem sempre 

alguém te 
olhando”
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Comemorações

Granfino apresenta seus 
produtos de São João 
Barracas de festa junina são montadas nos PDVs

“O balão vai subindo, vem cain-
do a garoa, O céu é tão lindo, E 
a noite é tão boa! São João! São 
João! ”... As festas juninas, julinas 
e agostinas chegam trazendo as tra-
dicionais comemorações de Santo 
Antônio, São Pedro e São João. E 
os deliciosos pratos típicos com os 
produtos Granfino não podem fi-
car de fora desses festejos que são 
de dar água na boca.

E para que os produtos juninos 
fiquem ainda mais atrativos nos 
mercados e que não faltem nas me-
sas dos consumidores, a Granfino 
montou aproximadamente 340 
barracas nos pontos de venda para 
oferecer os produtos sazonais des-
sa época do ano: Canjica, Amen-
doim, Milho de Pipoca, Pipoca 
para Micro-ondas, Ervilha, Fubá, 
Flocão, Azeite, Tapioca, Farofa 
e Arroz. Levando em considera-
ção que a expectativa das vendas 
nesse período tende a crescer, a 
montagem das barracas tem como 
objetivo destacar os produtos em 

pontos extras temáticos, gerando 
atratividade e proporcionando uma 
melhor experiência de compra aos 
nossos consumidores.  

“As barracas são extremamente 
necessárias nessa época porque au-
mentam a exposição dos produtos 
sazonais muito procurados para os 

festejos. Sendo assim, agradecemos 
o apoio e empenho de toda a equi-
pe de Merchandising na montagem 
das barracas, que desenvolveram 
um ótimo trabalho com responsa-
bilidade e comprometimento”, co-
menta Fellipe Silva, Coordenador 
de Trade Marketing da Granfino.

SUPER REDE - PEDRA DE GUARATIBA
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Lançamento

Granfino lança 
Massa para 
Tapioca Hidratada

E na Reunião mensal com os Representantes de Ven-
das, que aconteceu no dia 05 de julho, a equipe de Marke-
ting juntamente com a equipe de Vendas apresentou seu 
mais recém lançamento: a Massa para Tapioca Hidratada, 
ingrediente delicioso e muito usado em receitas típicas bra-
sileiras que combina bem com qualquer recheio. Trata-se 
do ingrediente principal de algumas iguarias típicas do Bra-
sil, como o beiju, quitute indígena descoberto pelos portu-
gueses no século XVI. 

Acondicionada em embalagem altamente resistente 
com validade de até 5 meses, a Massa de Tapioca Granfino 
é branquinha, fininha e totalmente sem cheiro. A Tapioca 
Granfino chega ao mix de mais de 100 produtos diferen-
tes, todos com a mesma qualidade que faz de nossa marca 
um referencial. Em breve em todos os Supermercados do 
Rio de Janeiro!
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Receita
Bolo de Milho com Cobertura de 
Goiabada por Cristina Ruffatto

INGREDIENTES
• 270g (ou 2 xícaras) de Fubá Granfino
• 240g (ou 2 xícaras) de Farinha de Trigo Granfino
• 200g de margarina
• 360g (ou 2 xícaras) de açúcar
• 6 ovos tipo jumbo 
• 1 vidro de 200 ml (ou 1 xícara) de leite de coco
• 1 vidro de 200 ml (ou 1 xícara) de leite
• ½ colher de sopa de erva doce
• 1 xícara de coco ralado
• 1 colher de sopa de fermento 
  
PARA A CALDA:
• 350 gramas de goiabada picada
• 1 xícara de água

MODO DE PREPARO
1. Bater bem o açúcar e a manteiga jun-

tamente com os ovos. (Importante! Os 
ovos devem ser adicionados um a um, 
batendo sempre a cada adição).

2. Acrescentar aos poucos a Farinha de Trigo 
Granfino, o Fubá Granfino e o fermento 
peneirados, alternando com o leite e o leite 

     de coco, só até misturar todos eles na massa.
3. Acrescentar a erva doce e o coco ralado, e bater só até estarem 

misturados na massa.
4. Despejar em uma forma untada e enfarinhada.
5. Levar ao forno pré-aquecido a 180° por aproximadamente 
    30-35 min. Lembre-se de que cada forno tem o seu tempo!
 Dica: Se quiser, você pode colocar pedacinhos de goiabada na 

massa antes de colocá-la no forno.

CALDA DE GOIABADA:
1. Colocar a goiabada e a água em uma panela e levar ao fogo 

baixo até a goiabada dissolver. 
2. Despeje em cima do bolo assado.

Tempo de preparo
1 h aproximadamente 

Rendimento
1 forma de furo 
central grande (26 cm) 
ou 2 médias (22 cm)

Passatempo

Jogo dos 7 erros
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