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Editorial

SILVIA COELHO LANTIMANT
Presidente do Conselho de Administração

Trabalhar com que sempre desejou.... Tornar real esse desejo.... Ter poder decisório
do seu negócio.... Contribuir para a economia do país.... Aprender todos os dias ...
Sonho ou ficção? Nem uma coisa
nem outra. A resposta para essa pergunta é: Empreender!
Segundo o dicionário, “empreender” significa executar um projeto ou
tarefa. Quando dizemos que fulano
empreendeu esforços para conseguir
que seu projeto fosse bem-sucedido,
queremos dizer que fulano, não poupou esforços, por mais difícil ou trabalhoso que tenha sido.
Muitas pessoas passam a vida toda
procurando um emprego que lhes
deem a estabilidade de um salário no
final do mês, que lhes deem a garantia
de gozar férias, passados 12 meses e a
certeza de receber um 13º no final do
ano. Esquecem que em troca desse bônus, têm o ônus de uma jornada diária
de trabalho, da falta de autonomia, por
vezes da insatisfação pessoal e da perda
da qualidade de vida, sem falar naquele
chefe chato, que têm que aturar...
Não vai daqui um incentivo para
que todos larguem seus empregos e
saiam atrás dos seus sonhos empreendedores, mas me refiro àquelas

pessoas que num dado momento da
vida quando ficam disponíveis no
mercado de trabalho, não conseguem enxergar “que no final do túnel
tem uma luz”, e que possivelmente
nessa claridade se desenha uma nova
forma de ganhos para seu sustento, que
é o Empreendedorismo.
Empreender também está no sentido de inovar nas ideias e no modo de
agir. Ah, sim... algumas características
não podem faltar para quem vai empreender. São elas:
•Determinação
•Criatividade
•Coragem
•Disciplina
Na verdade, essas características, ou
se preferirem chamar de qualidades,
são as mesmas que encontramos nas
pessoas que vencem, onde quer que se
lancem na vida. Essas qualidades nem
sempre nascem com as pessoas.
Tem um ditado que diz: A necessidade obriga! Diante de tais necessidades,
desenvolvemos todas essas qualidades e
muitas mais, que nem imaginávamos
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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 algum dia teríamos e até nos tornamos capazes. E quando isso acontece pela
própria necessidade, conseguimos transformar a condição mais simples numa
excelente oportunidade.
Acho que o Empreendedor se pudesse pedir uma música para definí-lo seria
aquela do Geraldo Vandré, cujo título é
Para Não Dizer que Não Falei de Flores,
quando os versos cantam: “...vem vamos
embora que esperar não é saber, quem
sabe faz a hora, não espera acontecer...”
E foi nesse espírito de Empreendedorismo que a Granfino foi criada há 68
anos e pode “trabalhar com que sempre
desejou”. E desde então, com a graça de
Deus, pode “tornar real esse desejo”,
plantando com determinação, criatividade, coragem e disciplina, para hoje colher
bons resultados e “contribuir para a economia do país”.
Esses bons resultados não se traduzem
só nos balanços, mas “no poder decisório
do seu negócio”, nas boas relações com
todas as pessoas envolvidas, a começar
pelos empregados, que fazem com que a
Granfino possa “aprender todos os dias”.

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 01
454 Paulo Roberto da Silva Santos
796 Eduardo Luiz de Jesus Salme
Dia 02
578 Lucas Juliano Martins
Dia 03
223 Carlos Alexsandro de Jesus
650 Carlos Barcia Junior
Dia 04
168 Antonio Carlos Nunes de Souza
825 Luiz Henrique Micalares Silva
827 Joyce Rodrigues da Silva
Dia 07
202 Arthur Francisco da Conceição
946 Alexander Nunes de Oliveira
Dia 08
074 Edson Luis Costal de Lima
430 Andre de Souza Bley Lima
Dia 09
237 Vanderson Neves Nicolau
Dia 10
145 Robson Neves da Silva
310 Reginaldo Costa Leite
378 Cleber da Cunha Farias Freitas
725 Yan de Oliveira Barbosa Souza
826 Mariana Machado Rodrigues
Dia 11
134 Thiago Teixeira Ferreira
720 Leonardo Pereira
721 Yuri Arlindo da Silva
Dia 12
095 Everton A Ventura Antunes
Dia 13
009 Renata Baroni Coelho
138 Wilkens de Melo Coelho
Dia 14
264 Edmilson Gonzaga Pontes

Dia 15
017 Valeria de Oliveira Medeiros
290 Jhonatan Farias do Nascimento
612 Fabiano Martins Pontes
Dia 16
801 Rafael Jose de Lima
Dia 17
792 Claudio Luiz da Silva Ferreira
957 Rosana Vicente R Brito Cunha
Dia 18
929 Ivanildo Ferreira de Lima
Dia 19
308 Leandro de Oliveira Lima
Dia 20
081 Marcio Wagner dos Santos Paiva
084 Francisco M do Nascimento
832 Gilliana Oliveira Mello
Dia 21
112 Ademir Soares Machado
148 Amarildo Teodoro
Dia 22
140 Auales da Silva Nobre
795 Jorge Vicente de Morais Silva
923 Alfredo Carlos Medeiros
Dia 25
051 Vinicius Maximo Villas Boas
Dia 26
047 Ana Carla Simonato da Silva
910 Carlos Alberto dos S Pimenta
Dia 29
452 Alberto Picciani da Silva
875 Adilio Monteiro Maia
Dia 30
245 Wanderson M Araujo Almeida
548 Fabiano Zacarias Silva
Dia 31
149 Douglas Oliveira Maia
201 Bruno Sampaio Lucas
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Supermercado Costazul na Granfino
Clientes conhecem as instalações da empresa
Os representantes do Supermercado Costazul visitaram a fábrica
da Granfino. Com o objetivo de
conhecer a fábrica e estreitar o relacionamento, a atividade foi ideal
para que os visitantes pudessem
acompanhar processo industrial, a
linha de produção e a logística da
nossa empresa.
Durante a visita, os clientes puderam saber um pouco da história
da marca e levar para casa um kit
com produtos Granfino. Estiveram
presentes na indústria o Diretor Executivo Daniel, o Diretor Comercial
Monteiro e os Gerentes Comerciais
Esteves, Regina, Sérgio e Rafael.

Sobre o Costazul
Com seis lojas espalhadas pelo
Rio de Janeiro, o Supermercado
Costazul oferece um grande mix de
produtos com qualidade e outros
diferenciais. A padaria Costazul
tem confeitaria completa, com bolos e tortas de vários tipos, salgados
deliciosos e muito mais. O setor de
laticínios é onde pode-se encontrar
uma grande variedade de queijos,
frios, iogurtes e tudo para o café da
manhã. O Costazul também oferece
um hortifruti que seleciona as melhores frutas, legumes e verduras.

Você sabe
o que é Saúde
Ocupacional?
Saúde Ocupacional nada
mais é do que um setor específico dentro da grande área
da saúde, porém, que lida unicamente com a saúde voltada
para o trabalhador.
O principal intuito da saúde ocupacional é se voltar
para a prevenção de doenças
e demais problemáticas que
possam se originar no ambiente de trabalho. Seu objetivo está focado na qualidade
de vida do trabalhador, oferecendo para os funcionários
bem-estar tanto físico, quanto
emocional, em um ambiente
de trabalho propício. Dessa
forma, ela é o que previne
contra riscos e demais problemas que o trabalhador venha
a enfrentar por conta do ambiente físico/ambiental em
que realiza suas atividades.
É por meio da saúde ocupacional que os indivíduos podem realizar as suas atividades
no ambiente de trabalho com
muito mais tranquilidade, relaxamento e garantia de bem-estar social.
É claro que a saúde ocupacional se torna também
vantajosa para a própria instituição. Assim que ela oferece
um ambiente realmente sadio
e qualificado para a atuação
de seus funcionários, é certo
de que a realização das atividades operacionais no mesmo
será muito melhor. Assim, a
empresa ganha um profissional muito mais motivado para
a realização de seus trabalhos,
e não há nenhuma influência
de caráter ambiental que venha a atrapalhar o trabalho e
a produtividade do mesmo.
Dr. Eduardo Santos

Médico do Trabalho
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Dia dos pais

A sorte maravilhosa de ser pai
“Ser pai é coisa nobre, é algo sem explicação. É uma sorte maravilhosa e uma maravilhosa forma de viver. É estar presente e dar
abraço, oferecer um beijo e abrigar conforto no coração do seu filho.
Ser pai é proteger e dar uma segurança sem limitações. Não existe
sensação mais bela que cuidar de um filho, educar, ensinar a viver.
Ser pai é tudo isso e ainda mais”.
Conheça os filhos dos nossos colaboradores:

Nelcy Ferrei
ra
Andréa, And e as filhas
ressa e Vane
ssa

Luiz Alexandre com os filhos João Victor
e Arthur de Souza

s Silvia,
com os filho
Lemir Couto
uglas
Do
e
ia
al
at
Leonardo, N

Josimar Barbos
a com filho
Wuillian e Leon s Daiane,
ardo
io com a fi

Luiz Cláud

lha Estela

Rogério com os filhos Sara, Christian e Arthur
m a fi
Aneilton co

lha Isabelle

Fonseca

Flávio e seus fil
hos
Ryan e Giovan
na

Alan da Silv
a Costa e M

atheus
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natan Henrique

Eduardo Santos e Jho

Jorge Willian com os filhos
Wanderson,
Letícia, Vitória e Wesley

Arionaldo
e os filhos Fillip,
Karol e Lukas

,
filhos Deyvid
André com os anda e Aline
Fern

Thiago Dias co

m Ryan

áximo com

Vinícius M

riela

Alexandre Conceição com Júlia e Bruna

a filha Gab

Fellipe Silva com a filha Melissa

Rodrigo Mor
eira com fil

ha Júlia Mor
eira
enta
Carlos Pim

uarda
e Maria Ed

Felipe Lanti
mant com

as filhas Lu

isa e Júlia

Pais colaboradores participam de sorteio
Para comemorar o dia dos pais, dez patriarcas da nossa empresa foram sorteados com cestas básicas e a Alufran
ofereceu duas cestas de café da manhã para serem sorteadas, nas quais os ganhadores foram os colaboradores
Alberto Picciani, do Almoxarifado e Jonata Machado, do Empacotamento.
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Aniversário
Lançamentos

Linha Gran Nutrição Animal
Marca
comemora a data
desenvolve
novos itens
com sorteio de produtos
com diferencial de mercado
68 anos da Granfino com
promoção no Instagram

A Granfino completou 68 anos e quem ganhou presentes foi a seguidora Maria das Graças Borba, de Niterói.
A empresa lançou uma promoção para os seguidores
do Instagram @granfinoalimentos que seguissem o nosso
perfil, curtissem a postagem e escrevessem a seguinte frase
nos comentários: “Eu amo os produtos da Granfino e vou
dividir com @...”; marcando no mínimo 3 (três) pessoas
que iriam dividir os produtos Granfino com o ganhador.
A promoção foi um sucesso e tivemos 3.100 participantes!

GranCão e GranCat: Nutrição com tecnologia

Bolo e bem casados para
comemorar os 68 anos da empresa
A última sexta-feira do mês de agosto, dia 30, foi
uma data de comemoração na Granfino. Para celebrar
o aniversário de 68 anos da empresa, balões de gás hélio nas cores vermelho e amarelo decoraram a entrada
do administrativo e do refeitório da empresa. E para
completar a festa, um bolo delicioso de três andares
feito pela Cake Designer Cristina Ruffatto.
Mais um ciclo se completa e a Granfino comemora
mais um ano de existência superando resultados, pois
acredita em um futuro cada vez mais promissor. Ainda temos muito que crescer e contamos com o apoio
de toda nossa equipe. Fica aqui o nosso agradecimento a você colaborador, pela sua dedicação e por fazer
parte das conquistas alcançadas!
Parabéns Granfino!
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Responsabilidade Social

Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2019
A Semana Nacional da Pessoa
com Deficiência Intelectual e Múltipla (SNPDIM), acontece entre
os dias 21 e 28 de agosto, e 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 Educação Especial Paul Harris e
o CAIESP. A presidente da Comissão, Silvia Coelho Lantimant, pelo
décimo primeiro ano consecutivo é a
presidente do Conselho de Administração das Indústrias Granfino.
Sendo assim, foram realizados vários eventos para as comemorações
da Semana, que teve como tema
“Família e Pessoa com Deficiência,
Protagonistas na Implementação
de Políticas Públicas”. O Cerimonial de Abertura, que foi no dia 21
na sede da APAE de Nova Iguaçu,
como tradicionalmente ocorre todos
os anos, começou com suas devidas
comemorações e homenagens. No
dia 22 tivemos os Jogos Abertos Especiais de Nova Iguaçu (JOABENI),
nos quais os alunos das instituições
participaram de várias modalidades
esportivas, no campus da UNIG.
Esse ano, houve o apoio de um grupo de alunos do curso de Educação
Física, organizando junto ao professor Nilson Ney e o Carlos Eduardo
da KK Sports, todos os detalhes dos
jogos, tornando este dia ainda mais
especial. Dia 23 estava agendado o
passeio ao Paradiso Clube, porém
em função das fortes chuvas o evento
foi remarcado para o dia 30 de agosto, onde em torno de 180 pessoas das
instituições e seus responsáveis, puderam se divertir bastante ao longo
do dia.
No dia 24 os alunos foram até a
Quinta da Boa Vista para assistirmos uma apresentação do UniCirco
Marcos Frota. Nossos alunos, fizeram
lindas apresentações no picadeiro do
Circo antes do espetáculo começar!
Arrassaram! Depois se divertiram
muito, comeram bastante pipoca

Granfino e adoraram o espetáculo!
“O ponto alto das comemorações
sempre é a nossa tradicional Feijoada, que este ano foi na Lalu Lounge
no dia 25. Cerca de 400 camisas-ingressos foram vendidas. Além disso
contamos com a doação dos lucros
das bebidas no dia do evento, que
com todo carinho a direção da casa
de shows ofereceu a instituição!”
Como atrações estavam presentes
os alunos de dança das APAEs, Paul
Harris, CAIESP, participação do grupo de mímicos da Invictus Produções
além do show com Markinhos Vargas
e a presença sensacional do personagem Cabralito, que surpreendeu as
crianças com sorteios e distribuição
de pirulitos com muito carinho. Sucesso absoluto!
Dia 26 no auditório da Firjan
SESI/SENAI, com um evento muito
significativo, aconteceu o fórum contendo duas palestras sobre “Família e
Pessoa com Deficiência, Protagonistas
na Implementação de Políticas Públicas”. Os palestrantes, Dra. Juliana
Emerique, Delegada de Polícia Civil
(e atual Diretora da Coordenadoria
Geral das Delegacias de Atendimento
à Mulher da Secretaria de Estado de
Policia Civil RJ) e o neurologista Dr.
Newman Teixeira de Nigro (Diretor
do Centro Especializado de Saúde
Paul Harris) puderam 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. Ao final um depoimento da
Sra Katia Otávio da Silva Neves, mãe
de aluno do Paul Harris, que deu um
testemunho sobre sua vivência com o
tema, sendo mãe de uma criança autista e suas lutas.
Dando continuidade as comemorações, 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 , Nina Shiatsu e o projeto
Oziel Música.
A Semana teve o seu encerramento
no dia 28, onde aconteceu uma visita
a Exposição Festival Nossa Arte; em
cartaz durante toda a semana, que
consiste em uma linda exposição de
fotos dos trabalhos artísticos e de pin-

turas dos alunos no Shopping Nova
Iguaçu. Além da visita, tivemos a apresentação deles de danças no palco da
Praça de Alimentação e um delicioso
lanche oferecido pela rede de fast food
McDonald´s com distribuição de
bolas e enfeites fazendo a alegria das
crianças ainda mais completa.
Rosana Vicente

Núcleo de Responsabilidade Social
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Felicidade no trabalho é
saudável. Experimente!
A vontade de se desenvolver e dar o melhor de si no
ambiente de trabalho, além de criar relações mutuamente satisfatórias, pode resultar na perspectiva de felicidade no ambiente profissional. Atitudes positivas perante
a vida e o conhecimento dos nossos próprios pontos
fracos e fortes nos ajudam a alcançar essa felicidade e a
chegar ao nosso bem-estar.
A felicidade no trabalho é um assunto que vem ganhando cada vez mais espaço no mundo das empresas. Além
de característica fundamental para o desenvolvimento,
a felicidade profissional individual resulta na felicidade
coletiva da empresa. Desafios constantes, sentimento de
utilidade, reconhecimento e respeito entre os colegas de
trabalho, perspectivas e segurança são alguns dos fatores
que geram resultados positivos em uma empresa.
Esses fatores, porém, não são estanques, uma vez que
a carreira do profissional, assim como o mercado de
trabalho, está em constante mutação juntamente com
a felicidade; esta por sua vez é uma busca diária do ser
humano e muitas vezes, vista como inatingível. Entusiasmo, interesse e contentamento fortalecem a segurança
do profissional.
Pessoas felizes tendem a ser mais produtivas e permanecer mais tempo na empresa, o que reduz os custos de
recrutamento e adaptação. E, se você quer ser feliz na
vida e no trabalho, vale lembrar que ações que busquem
incentivar a felicidade no trabalho são tão importantes
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quanto características que visam a felicidade na vida pessoal. O profissional só alcançará a felicidade no trabalho
quando ele souber priorizar a qualidade de vida.
Como nós sabemos, toda ação gera uma reação, que
o mundo muda a partir do momento que nós resolvemos mudar.
Mude sem medo e o mundo mudará com você. E aí,
pronto para mais esse desafio? Desejo-lhe força, sabedoria e resiliência em sua jornada.
“.... Muda, que quando a gente muda o mundo muda
com a gente
A gente muda o mundo na mudança da mente
E quando a mente muda a gente anda pra frente
E quando a gente manda ninguém manda na gente!
Na mudança de atitude não há mal que não se mude
nem doença sem cura
Na mudança de postura a gente fica mais seguro
Na mudança do presente a gente molda o futuro! ”

Letra: Até Quando?
Gabriel O Pensador

Eu me encontrei
na Granfino
Depoimento

Histórias de sucesso

Você já parou para pensar sobre o que representa
um laboratório industrial para uma empresa? Pois bem,
esse local é construído com a finalidade de se realizar
experimentos. Em linhas gerais,
os laboratórios industriais podem
ser classificados em duas categorias: de trabalho, que se dedicam
a controlar materiais, processos e
produtos. Já os industriais ou frequentemente chamados de laboratórios de pesquisa, se empenham
em melhoramentos de produtos e
processos com vistas a reduzir custos de produção e introduzir novos
produtos no mercado, são o principal instrumento para levar adiante
a introdução de controle científico
na indústria.
O químico, sendo ele técnico
ou não, é o profissional que atua
neste local, é essencial que ele tenha conhecimentos sobre os riscos
e deveres que estão em suas mãos,
assim como objetivar a qualidade
adequada do produto. E é exatamente isso que o entrevistado dessa edição faz. Há doze anos e meio
o colaborador Gustavo Nunes da
Silva analisa no Laboratório os
produtos que chegam à nossa empresa, sejam eles a própria matéria
prima até o produto final.
Gustavo começou a trabalhar na empresa no antigo Setor de Beneficiamento onde permaneceu por um
ano e meio, logo em seguida foi para o Laboratório
cobrir férias de um colaborador e lá permaneceu. Após
sua entrada no Setor, ele cursou o Técnico de Química no Instituto Martin Luther King, em Vilar dos
Teles. “O curso técnico no qual tive oportunidade de
me especializar abriu as portas para meu crescimento
profissional. Essa foi a oportunidade mais importante
da minha vida”, diz o colaborador eleito em 2016 pela
Granfino como Trabalhador do Ano.
Capacitado de uma série de atributos, não foi à
toa que o técnico foi eleito como trabalhador do ano.
Dotado de prestatividade e disposição, o entrevistado
nos mostra também sua gratidão à empresa. “ Sou e
sempre serei muito grato à Granfino. Aqui tive opor-

tunidades de conquistar sonhos materiais e pessoais
que não imagino ter alcançado em outro local”, finaliza o técnico que adora trabalhar no seu setor por ser
agradável e animado.
Com seu jeito sereno e meio tímido de ser, o colaborador de 40
anos é pai da Taylane, de 19 anos;
da Ana Carolina, de 13 anos e do
João Pedro, de 6 anos. “Ser pai
para mim é plantar e criar raízes, é
ensinar segurando a mão com coragem e determinação”.

“O curso
técnico no qual
tive oportunidade de me especializar abriu as
portas para meu
crescimento profissional. Essa foi
a oportunidade
mais importante
da minha vida”
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Granfino recebe representantes
do Armazém do Grão
Grupo visita as instalações do Parque Industrial
Atualmente é comum perceber
que muitas empresas focam tanto
na concorrência, produtos e preço,
que se esquecem o seu bem mais
precioso: o cliente. E esquecem que
toda empresa que quer construir
uma marca forte, ter participação
de mercado e vantagem competitiva, deve ter em mente que seu
cliente precisará sempre vir em primeiro lugar.
E esse é o ideal da nossa empresa. De acordo com Rodrigo
Barbosa, Supervisor de Vendas,
os representantes do Armazém do
Grão vieram até a Granfino não
só para estreitar o relacionamento e potencializar as vendas, mas
como também conhecer as nossas
instalações. “A visita teve como
objetivo principal apresentar a empresa e aproximar a indústria dos
clientes da Região Serrana do Rio
de Janeiro, pois essa troca é muito
importante e nos traz bons retornos”, declarou o Supervisor.
Estiveram presentes na empresa
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as compradoras Daniela Czekus,
Andréa Curione, Luciane Rodrigues e o Responsável pelo Marketing, Arthur Leal Faria. O Armazém já tem cadastrada toda linha de
Farináceos e após a visita cadastrou
também a Mostarda Escura e a Farinha de Trigo Granfino. “No entanto, estamos em conversas avançadas
para cadastrar as rações Grancão. E
tendo em vista essa possível oportunidade, na data da visita oferecemos a eles um kit promocional com
produtos da Linha de Nutrição
Animal”, finaliza Rodrigo.

Sobre o Armazém do Grão
A história do Armazém do
Grão começou no bairro Castrioto, em Petrópolis – RJ, no ano de
1986, com a fundação de uma padaria. Onze anos mais tarde, sob
a gestão da segunda geração da família, a empresa passou por uma
reformulação, com o objetivo de
diversificar o mix de produtos.

Com o empreendimento consolidado, em 2008 lançou um novo
conceito de negócio e foi criado
e fundada a marca Armazém do
Grão, com a inauguração da primeira filial, no centro da cidade.
Em 2011, foi a vez dos bairros
Itaipava e Valparaíso ganharem
uma loja da rede. Em 2013, a rede
inaugurou sua quinta unidade,
no bairro Capela. No início de
2016, foi inaugurada a maior loja
da rede em Corrêas. Encerrando
o ano de 2016, no mês de novembro, foi a vez do bairro Mosela ganhar a sua unidade, completando
as sete lojas da Rede.
A instalação das filiais obedece ao conceito de proximidade,
que tem como objetivo dar o
máximo de conforto aos clientes
Armazém do Grão no momento
da compra. A empresa tem como
pilares a prestação de um serviço
de excelência, aliado a uma variedade de produtos oferecidos a
um preço justo.

Trade Marketing

Assaí Atacadista pertinho
da Granfino
Rede abre uma loja na Dutra
De acordo com o Coordenador de Trade Marketing,
Fellipe Silva, mediante as oportunidades que o mercado
vem apresentando, os empresários continuam otimistas e
seguem atentos e desenvolvendo novas oportunidades.
Segundo Fellipe, para garantir o sucesso no Sell-out, o
time de Merchandising da Granfino acompanhado pelo
supervisor Eduardo Viegas esteve presente na arrumação
da mais nova loja da Rede Assaí, localizada em São João
de Meriti, mais exatamente na Rodovia Presidente Dutra.
A Rede, que possui 150 lojas espalhadas pelo Brasil, tem
como foco principal oferecer ao cliente lojas de atacado
com benefícios para quem compra muito e também para
quem precisa de pequenas quantidades.
A loja de São João de Meriti foi inaugurada em
meados de setembro com cadastro para venda de quase
todo o mix de produtos Granfino. Entre eles estão à família de Grãos, como alguns tipos de Feijões, Arroz Integral,
Ervilha, Canjica; os Farináceos, como: Fubá, Fubarina,
Farinha Crua e Grossa. E outras famílias como: Trigo para
Kibe, Tapioca, além do Azeite Toureiro e o Molho 3 em 1.
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Receita

Pão de Banana
INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 Bananas nanicas amassadas
1 Banana nanica cortada em rodelas (opcional)
2 Ovos
2 xícaras de Farinha de Trigo Granfino
1 colher (café) de Sal Refinado Iodado Granfino
1 xícara (café) de Leite
2 colheres (sopa) de Margarina derretida
2 colheres (sobremesa) de Fermento em pó
1 colher (chá) de Bicarbonato
1 1/2 xícaras (chá) de Açúcar
1 colher (sopa) de Canela em pó
Essência de Baunilha a gosto

MODO DE PREPARO

1. Misture todos os ingredientes.
2. Coloque metade da massa em forma
untada e enfarinhada (forma de bolo
inglês), acrescente rodelas de banana e
cubra com o resto da massa. Se desejar
coloque as rodelas de banana em cima da
massa também.
3. Levar ao micro-ondas por 10 minutos na potência alta.
4. Polvilhe com canela e açúcar a gosto.
Rendimento

Tempo de preparo

12 porções

15min

Passatempo

Sudoku

1 6 7
3 4 8
2 9 5

2 3 9
7 5 6
8 1 4

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

Fundada em 1951

4 9 5
3 6 2
8 7 1

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

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

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

