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Presidente do Conselho de Administração 

Editorial
SILVIA COELHO LANTIMANT
Presidente do Conselho de Administração 

Virar a última folha do calen-
dário de 2019;

Virar para o lado e ver quem 
esteve esse tempo todo do nosso 
lado, quem foi nosso parceiro;

Virar para trás e ver o que fi-
zemos e o tanto que deixamos 
de fazer;

Virar para frente e ver 
que embora o caminho pos-
sa ser longo e com percalços, 
ele tem fim, até porque nada  
é infinito, tem até um ditado 
que diz: “Não há mal que dure 
nem bem que perdure”;

Virar para cima e ver que o 
céu é azul  e é para todos;

Aniversariantes
NOVEMBRO DEZEMBRO
Dia 01
196   Matheus Siqueira Campos                                  
212   Diego Gomes dos Reis                                                    
392   Juliano Lopes Assef Barbosa                                                                                                            
932   Thiago Cardozo de Melo                       
Dia 02
002   Lemir Couto                                                                   
Dia 03
023   Danielhe Schneider Mota                          
840   Jorge Santos Messias                                                        
Dia 04    
289   Ivanildo Batista Carvalho                    
807   Kaillaine Ferreira Martins             
Dia 05
356   Thiago Correa Gomes
642   Robson Marques da Silva                    
Dia 08 
246   Artur Emilio Camara Almeida            
613   Reginaldo Machado                                                
Dia 09
230   João Evangelista Junior                                       
Dia 10
793   Arilson Arlindo da Silva                                      
900   Jose Luiz Ferreira da Silva                                  
Dia 11
089   Manoel Barbosa Diniz                                               
Dia 12
672   Anderson Marques Moreira                               
Dia 13
006   Eduardo Keller Corrica                                         
288   Sergio Luiz Alves                                                        
373   Marco Antonio de Carvalho Filho         
Dia 14                                                                         
436   Jeferson Tavares Pires                                             
Dia 15                                                                          
178   Ricardo Silva dos Santos 
Dia 16
939   Antonio Marcos Mendes da Silva 

Dia 17
497   Victor Marinho Afonso                                
Dia 18
572   Marcelo de Souza                                                          
715   Edson Jorge da Silva Junior            
Dia 19
141   Rogerio Chifarelli Costa               
241   Valdeci Moraes Pestana                 
692   Danilo Isaque Siqueira Passos                                                                              
803   Eduardo da Silva Crespo                              
Dia 20
015   Americo Dutra de Almeida               
068   Leilane Vieira Marinho                 
Dia 21
064   Gustavo Nunes da Silva                 
845   Clovis Lopes de Souza                           
Dia 23
532   Gabriel da Costa Pina                                          
806   Luiz Esteves Filho                                              
Dia 24                                                                       
172   Givaldo Pereira da Silva               
Dia 25
507   Marcos Vinicius S de Oliveira          
620   Rosinei Menezes de Souza                                                                                 
912   Luiz Claudio da Cunha Dubra            
Dia 27
207   Luiz Antonio Rodrigues Pereira 
Dia 28
652   Severino Rodrigues da Silva            
815   Jorge Luis da Silva Souza              
Dia 30
214   Andre da Silva Rodrigues               
552   Diego Esteves Barbosa Marques

Dia 01
151  Claudio Henrique Vital
408  Robert Rosa Anastacio
437  Mario de Oliveira Medeiros
Dia 03  
641  Alexandre J Campos dos Santos
Dia 05
82    Viviane C Moreira Lopes
284  Diogo Duarte Machado Costa 
434  Alex Sandro Duarte dos Santos 
Dia 06    
48    Amanda da C C dos S Marques 
Dia 07
159  Antonio Carlos Barbosa Dores                            
542  Tiago de Souza Fernandes               
Dia 08 
659  Luiz Sergio Tonietto Felski
Dia 10
40    Carlos Alberto R de Almeida 
Dia 11
22    Fabio de Lira Gomes
Dia 12
360  Jose Oliveira Lima                     
905  Rafael Rodrigues da Silva              
Dia 13
20    Francisco Alves de Carvalho
Dia 14
370  Felipe Machado Santos
526  Clayton Sanches da Conceição           
Dia 15
412  Wellington dos Santos Pessanha 
450  Diego de Souza Tavares                 
Dia 16
54    Alexandre da Conceição
Dia 17
63    Glaucia Sousa dos Santos 
123  Davi de Souza  
458  Veralucia Santos de Souza

460  Evandro Eduardo Santos
515  Carlos Daniel Ferreira Santos
517  Mauro Luiz Rodrigues 
627  Sebastião da Silva Siqueira 
Dia 19
192  Andre Marinho Alves
304  Albino Bento do Nascimento
Dia 20
16    Jefferson L dos Reis Brito
Dia 21
470  Alexandre Carlos Delfino 
Dia 22
499  Leandro de Oliveira Paulino            
Dia 23
251  Francisco Soares da Silva           
415  Alan Waldeck da Silva e Silva
428  Carlos Henrique Ferreira Lopes         
Dia 24
921  Anderson de Souza Meneses
Dia 25
180  Joel Araujo Macieira                   
363  Natalicio Moacyr da Silva              
Dia 26
136  Jocelino Lobo de Alarcão Neto
Dia 27
76    Paulo Sergio de Oliveira
406  Renato Galdino da Silva 
956  Rômulo Fernandes Queiroz
Dia 28
302  Wilson Moura de Oliveira 
358  Adriano de Almeida
784  Cristiano Mendonça de Souza
Dia 30
818  Hugo Marwues da Silva
Dia 31
346  Alex Alvarenga de Souza

Virar para o nascente e ver que 
o sol desperta todos os dias, seja 

com brilho, com chuva ou entre  
nuvens ...ele vai estar lá para ilumi-
nar e aquecer nosso dia.

Chegada é a hora de virar...

“Virar para dentro 
de nós mesmo e descobrir 

que somos capazes de 
criar e recriar, construir 
e desconstruir e que em 
2020 o desejo de fazer 

uma nova vida acontecer 
vai depender da força 

do nosso querer”

Virá para o poente e ver a 
noite chegar, mas mesmo assim 
a escuridão não irá apagar a luz 
da nossa alma;

Virar para baixo só para ajudar 
alguém a se levantar;

Virar para Deus e ver o quan-
to somos pequenos diante da 
Sua grandeza; 

Virar para dentro de nós mes-
mo e descobrir que somos capa-
zes de criar e recriar, construir 
e desconstruir e que em 2020 o 
desejo de fazer uma nova vida 
acontecer vai depender da força 
do nosso querer.
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Evento

Granfino recebe certificado  
Empresa Cidadã
CRCRJ certifica 56 instituições 

A solenidade de outorga do 
Certificado Empresa Cidadã, que 
está em sua 17ª edição, aconteceu 
na noite do dia 11 de dezembro. 
O projeto é uma parceria entre o 
Conselho Regional de Contabili-
dade do Estado do Rio de Janeiro 
(CRCRJ), a Firjan e o Fecomércio 
e tem como objetivo incentivar 
a elevação da qualidade das in-
formações contábeis e socioam-
bientais publicadas nos relatórios 
anuais de Organizações de todos 
os portes, segmentos e regiões do 
Brasil. Além das empresas, os Pro-
fissionais Contábeis responsáveis 
pelos relatórios recebem o Diplo-
ma de Mérito Contábil – Empresa 

Cidadã. Este ano, foram certifica-
das 56 empresas, entre 63 inscri-
tas.  E a Granfino foi uma delas.

O contador das Indústrias 
Granfino, Francisco Alves de 
Carvalho, recebeu do Conselho o 
certificado como Empresa Cidadã 
das Indústrias Granfino S.A. pe-
las informações sociais, ambien-
tais e contábeis apresentadas em 
relatório ano base 2018. “Trata-se 
de um projeto de ponta do Con-
selho, que presta contas para a 
sociedade e reitera a importância 
do tema da sustentabilidade e da 
proteção ambiental, com foco na 
qualidade da informação”, escla-
rece Francisco.

A conscientização sobre a im-
portância da vacina é um assun-
to bastante discutido atualmente. 
Elas atuam na defesa do organis-
mo contra agentes infecciosos e 
bacterianos. Doenças como a Me-
ningite, Coqueluche, Hepatite, 
entre outras, hoje, tem estado sob 
controle graças ao elevado índice 
de imunização. O melhor é saber 
que o Brasil está entre os países 
que possuem um serviço de vaci-
nação eficiente mas a população 
deve se vacinar.

As vacinas são essenciais para 
blindar o organismo contra doen-
ças que ameaçam a saúde, em to-
das as idades. Doenças altamente 
contagiosas e bastante comuns 
no passado como a Difteria, o 
Tétano, a Paralisia Infantil, o Sa-
rampo, a Caxumba e a Rubéola, 
praticamente já não existem mais 
no Brasil. 

Entretanto, estamos vivencian-
do um surto importante de Saram-
po devido ao descaso da vacinação 
das crianças pelo fato de a doença 
ter desaparecido durante anos. 
Outro fator contributivo para a 
epidemia foi a entrada no Brasil 
de Venezuelanos contaminados, 
e que expos uma parte da popu-
lação brasileira não vacinada ao 
vírus, com inúmeros casos fatais.

Convém ainda lembrar que a 
febre Amarela, com elevada inci-
dência de morte diante de pouca 
resposta aos tratamentos conven-
cionais, tem como medida pre-
ventiva tática e eficaz a vacinação 
da população. Por isso, é muito 
importante lembrar que a vacina-
ção continua sendo a forma mais 
segura e eficaz de prevenção, 
principalmente contra as doen-
ças infectocontagiosas.

A importância 
da vacina nos 
dias atuais

Espaço

SAÚDE

  Dr. Eduardo Santos
Médico do Trabalho

Francisco Alves de Carvalho, Jorge Ribeiro dos Passos Rosa - Vice Presidente de Pesquisa e Estudos Técnicos e Luciana de Oliveira

Samir Ferreira Barbosa - Vice Presidente do CRC
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Espaço SST

Brigada de Incêndio 
Colaboradoras da Granfino participam pela primeira  
vez de treinamento específico 

De acordo com Américo Almeida, Engenheiro 
de Segurança do trabalho da Granfino, para efetuar 
prevenção e combate a incêndio os profissionais pas-
sam por treinamento específico. Esse treinamento 
deverá ser ministrado por empresa credenciada pelo  
CBMERJ, e a reciclagem deve acontecer uma vez ao ano.

 “Atendendo as Normas Técnicas vigentes, as In-
dústrias Granfino formam ou reciclam 70 colabora-
dores; os brigadistas são selecionados pelo setor de 
Segurança do Trabalho, dimensionados de acordo 
com a planta da fábrica, abrangendo preferencialmen-
te todos os setores, com a finalidade de prevenção. 
Caso haja um sinistro, os colaboradores treinados 
devem atuar no princípio do incêndio, evitando a 
propagação do fogo que, possa causar perdas de vidas 
humanas e/ou danos materiais”.

 Almeida explica que o treinamento foi ministrado 
pela empresa contratada, no qual os colaboradores fo-
ram divididos em 3 turmas, onde passaram por aulas 
teóricas e práticas de prevenção e combate a incêndio. 
Eles aprenderam a reconhecer os métodos de extinção 
e os equipamentos necessários de utilização em caso de 
incêndio, noções de primeiros socorros, suporte básico 
de vida e a prática de RCP em bonecos simulando uma 
vítima, uso do colar cervical e imobilização na maca de 
transporte da vítima e, finalizando a prática de com-

bate a incêndio no campo de treinamento da empresa 
CTEST. E na ocasião, aprenderam como manusear as 
mangueiras de incêndio, atuando direto no fogo de 
forma controlada, entrada na casa de fumaça, ambien-
te confinado com temperatura elevada, simulando um 
ambiente em chamas. 

Neste ano excepcionalmente, na 3ª turma houve a 
participação de 07 (sete) colaboradoras, das áreas de 
Produção, Enfermagem e Administração da empresa, 
que certamente irão engrandecer e valorizar nossa Bri-
gada de Incêndio.
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Eventos

Gran Nutrição Animal na Feira RioVet
Marca inova em tecnologia no seu stand 

De 19 a 21 de novembro o RioCentro foi palco de um 
dos maiores eventos do mercado pet do país: A RioVet 
Trade Show, Feira Nacional de Negócios e Entretenimen-
to do Mercado Pet. Em sua 12ª edição, a feira acompa-
nhou a alta do segmento e mais uma vez teve entre seus 
patrocinadores a Gran Nutrição Animal, que marcou 
presença com sua linha completa de alimentos para pets. 

A Gran Nutrição Animal levou para feira sua linha de 
rações Granutri Higt Premium, formulada a partir do sis-
tema Gran Life, que combina nutrição e tecnologia com 
fontes de nutrientes naturais hipoalergênicos, hexameta-
fosfato e ainda prebióticos. 

Nesse ano o stand de 100m² contou com um imenso 
painel de led e inovações tecnológicas de primeira linha. 
Durante os três dias de evento, quem compareceu ao 
stand recebeu amostras grátis de rações para cães e gatos, 
além de participar de sorteios diários com premiações de 
sacos de rações de 15kg e kits surpresas. 

No dia 19, no Espaço Inovação, Ivan Pedrosa, Ades-
trador de Cães da CINOTEC, falou sobre as Técnicas de 
adestramento e suas Aplicações. Já no dia 21, na Sala de 
Nutrição, falou para o público presente sobre Comporta-
mento e manejo dos cães. Nessa mesma data, último dia 
da feira, Stela Pelegrino, Zootecnista da Gran Nutrição 
Animal palestrou sobre A Indústria e os Benefícios na 
Nutrição Animal.

A feira foi um sucesso e recebeu além de amantes dos 
animais, profissionais da área, como veterinários, proprie-
tários de clínicas veterinárias e lojistas pet, zootecnistas, 

acadêmicos, distribuidores, esteticistas, tosadores, criado-
res e adestradores. Contou com mais de 30 expositores, 
palestras e workshops para profissionais do setor e públi-
co em geral interessados no segmento. 

Durante a RioVet foi realizado o VIII Congresso Es-
tadual ANCLIVEPA/RJ (Associação Nacional de Clíni-
cos Veterinários de Pequenos Animais) com a presença 
de diversos palestrantes internacionais e nacionais, que 
trouxeram o que há de mais moderno na medicina vete-
rinária mundial, com palestrantes dos Estados Unidos, 
Reino Unido, Portugal, Israel e Austrália.

O evento também sediou o já tradicional Vetmeeting, 
coordenado pelo professor Sergio Lobato, que também 
contou com profissionais estrangeiros que abordaram as-
suntos relacionados aos negócios PET em workshops e 
seminários.

A RioVet também foi palco do RioGroom, um torneio 
nacional de estética canina e do curso Top Groomers. 
Outra novidade foi a reedição do concurso Desafio Su-
percão, um campeonato de esportes radicais para cães e 
seus tutores. 
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Lançamentos

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

Responsabilidade Social

184 toneladas arrecadadas no Dia Nacional 
da Coleta de Alimentos 2019
Granfino colaborou com a divulgação e armazenamento dos produtos

O Dia Nacional da Coleta de Alimentos, que aconte-
ceu no dia 09 de novembro, arrecadou mais de 184 to-
neladas em 55 cidades brasileiras. A campanha chegou a 
14ª edição contando com mais de 6.700 voluntários, que 
passaram o dia em 298 supermercados, pedindo doações. 
E a nossa empresa colaborou com impressão de 50.000 
folhetos para divulgação da campanha e armazenamento 
dos produtos.

As cidades que concentraram o maior número de ar-
recadações foram São Paulo, com mais de 25 toneladas, 
Belo Horizonte com 12 toneladas e Curitiba, com mais 
de 09 toneladas.

Ainda no sábado, no fim do dia, os alimentos doados 
por quem foi aos supermercados foram entregues aos Ban-
cos de Alimentos parceiros nas cidades participantes, que 
distribuirão às entidades cadastradas. 

Como acontece a Coleta?
O formato da Coleta é simples: no Dia Nacional da 

Coleta de Alimentos voluntários convidam os clientes 
dos mercados participantes a adquirirem e doarem ali-
mentos que serão encaminhados a um banco de alimen-
tos, que os repassará a diversas entidades carentes.

Durante todo o ano são convidados funcionários de 
empresas privadas e públicas, estudantes universitários, 
do ensino médio e fundamental, participantes de associa-
ções representativas, amigos e familiares a participarem 
como voluntários.

Os voluntários podem atuar na Coleta de várias for-
mas: convidando os clientes dos mercados a doarem, 
recebendo os alimentos dos clientes, controlando e esto-
cando os alimentos doados ou transportando e entregan-
do os alimentos aos bancos de alimentos.

Além disso, em cada cidade participante, os voluntá-
rios responsáveis convidam as redes de supermercados a 
aderirem à campanha, cedendo espaço em suas lojas para 
a realização da campanha.
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Patrocínio

Granfino promove Aulas-Show com 
a Cake Designer Cristina Ruffatto 
Equipe vai a Minas Gerais para divulgar produtos Granfino

De 10 a 13 de novembro, a convi-
te das Indústrias Granfino, a equipe 
da Cake Designer Cristina Ruffatto 
esteve em Juiz de Fora, em Minas 
Gerais, para ministrar aulas-show de 
confeitaria e visitar alguns pontos 
comerciais afim de promover a Fa-
rinha de Trigo Granfino entre con-
feiteiros da região, além de fazer co-
nexões para a divulgação contínua e 
venda do produto.  

As aulas aconteceram em dois 
dias na Tete Festas, que fica loca-
lizada no Centro de Juiz de Fora. 
No dia 11 de novembro, 13 alunas 
participaram da Aula-Show de Bro-

wnie, Pão de Mel e Bem Casado. 
Já no dia seguinte, a Aula-Show foi 
de Panetone Recheado Decorado e 
Taça da Felicidade Natalina, com a 
participação de 6 alunas. 

De acordo com Cristina Ruffatto, 
a viagem foi um sucesso e o retor-
no  será traduzido em crescimento 
das vendas para a Granfino. “Tive-
mos uma receptividade excelente 
por parte dos estabelecimentos que 
visitamos, assim como dos seus pro-
prietários. Agradecemos o carinho e 
atenção das alunas que fizeram parte 
do curso ministrado na Tete Festas”, 
descreve a Cake Designer.

Em cada estabelecimento visita-
do, a equipe deixou um Kit Gran-
fino contendo Amendoim, Farinha 
de Trigo, Flocão, Fubá, Fubá Mais 
Granulado e Pipoca para Micro-on-
das sabor Maça com Canela. Confi-
ra os locais visitados: 

• Confeitaria Delícias da Lili 
• Confeitaria Mamãe, Eu Quero 
• Confeiteira Angela Ciampi 
• Confeiteira Anna Claudia Macedo  
• D’Atelier Maria Pipoca 
• Fábrica de Doces Brasil 
• Lanchonete Pipita 
• Padaria Bom Brasileiro 
• Rellicário Brigaderia e Café 
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Viva a vida
Quando eu li esse texto lembrei das listas de desejos 

da virada do ano. Aquelas metas que estabelecemos para 
nós todos os anos e juramos que vamos cumprir. Pode ser 
uma, cinco ou dez as metas que estabelecemos para o ano 
novo, mas parece que, para a grande maioria de nós, elas 
não são cumpridas. E todo fim de ano fica aquele vazio 
por que você não conseguiu cumpri-las. Esse texto é para 
você que sempre espera que sua vida realmente comece 
somente depois de cumprir determinado objetivo.

“Por muito tempo eu pensei que a minha vida fosse 
se tornar uma vida de verdade. Mas sempre havia um 
obstáculo no caminho, algo a ser ultrapassado antes de 
começar a viver.

Um trabalho não terminado, uma conta a ser paga. Aí 
sim, a vida de verdade começaria.

Por fim, cheguei à conclusão de que esses obstáculos 
eram a minha vida de verdade.

Essa perspectiva tem me ajudado a ver que não existe 
um caminho para a felicidade.

A felicidade é o caminho! Assim, aproveite todos os 
momentos que você tem. E aproveite-os mais se você tem 
alguém especial para compartilhar, especial o suficien-

te para passar seu tempo; e lembre-se que o tempo não 
espera ninguém. Portanto, pare de esperar até que você 
termine a faculdade; até que você volte para a faculdade; 
até que você perca 5 quilos; até que você ganhe 5 quilos; 
até que você tenha tido filhos; até que seus filhos tenham 
saído de casa; até que você se case; até que você se divor-
cie; até sexta à noite; até segunda de manhã; até que você 
tenha comprado um carro ou uma casa nova; até que seu 
carro ou sua casa tenham sido pagos; até o próximo verão, 
outono, inverno; até que você esteja aposentado; até que 
a sua música toque; …não há hora melhor para ser feliz 
do que AGORA MESMO…. Lembre-se: Felicidade é uma 
viagem, não um destino”

Autor: Alfred Henfil

Desejamos a todos um ano novo realmente novo em 
todos os sentidos, e seja sempre feliz, pois a cada dia  
ao acordar recebemos a chance de viver da melhor  
forma possível.
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dor de 55 anos conta que suas filhas são as maio-
res riquezas que possui e que além disso as deram 
a maior satisfação da sua vida: ser avô. Carlos tem 

três netinhos que se chamam So-
phia, Isabela e Guilherme. “Ser 
avô é ser um pai com mais calma, 
mais tempo e mais experiência”, 
declara o Operador que anseia 
pela aposentadoria que está pró-
xima de chegar. “Meu sonho é ver 
minhas filhas estabilizadas profis-
sionalmente, criando seus filhos 
da melhor maneira possível”. 

Depoimento

Eu me encontrei 
na Granfino 
Histórias de sucesso

Todas as pessoas desejam ser bem-sucedidas, tanto 
na vida pessoal quanto na profissional. Sucesso não 
significa apenas fama e muito dinheiro. Ser bem-
-sucedido significa alcançar a rea-
lização, a satisfação no trabalho, 
na família, nos relacionamentos 
pessoais. Mas, como conquistar o 
sucesso? Para obter tal realização é 
preciso empenhar-se e ser versátil 
ao ponto de conhecer e estudar 
diversas áreas até encontrar aque-
la que mais se identifique.

E o entrevistado dessa edição 
é uma pessoa versátil no que se 
diz respeito ao campo de carrei-
ras. O colaborador Carlos Bárcia 
Júnior, mais conhecido como 
Lobão, apelido que surgiu na em-
presa por cantar as músicas do ar-
tista em questão, já foi vendedor, 
balconista, pintor e ajudante de 
caminhão até se encontrar como 
Operador de Máquinas, função 
que exerce atualmente.

Carlos conta com muita alegria 
no olhar sobre sua trajetória nas 
Indústrias Granfino. Tudo come-
çou em 1988, quando foi admiti-
do para trabalhar no Mercadão, 
no qual permaneceu por 3 anos. 
Entretanto, naquela época rece-
beu uma proposta de uma emisso-
ra de televisão bem-conceituada. 
A oportunidade logo foi aceita, pois ele acreditou ser 
a melhor escolha naquele momento. Nesse outro em-
prego Carlos trabalhou como Ajudante de Caminhão 
carregando cenários e ao contrário do que imaginava, 
não tinha sido a melhor opção, pois não ofereciam es-
tabilidade financeira, ficava longe de sua casa e as jor-
nadas de trabalho eram durante as madrugadas, o que 
se tornou bem cansativo.Como as portas na Granfino 
não foram fechadas, em 1993 a empresa o recontratou 
para o Setor da Moagem, no qual permanece até hoje 
como Operador de Máquinas. “A Granfino para mim 
é tudo. Aqui eu tenho uma segunda família e sou 
muito grato por terem me acolhido tão bem em dois 
momentos”, diz Carlos que soma 29 anos de casa.

Pai de duas moças, Carla e Raquel, o colabora-

“A Granfino 
para mim é tudo. 

Aqui eu tenho 
uma segunda 
família e sou 

muito grato por 
terem me 

acolhido tão 
bem em dois 
momentos”
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Patrocínio

Granfino patrocina atleta mirim de Judô 
Judoca Júlia Mendonça é Campeã Panamericana Sub13

Títulos

Sabemos muito bem que o espor-
te tem o poder de transformar indi-
víduos, sejam crianças ou adultos, 
pois é fato que ele é capaz de modi-
ficar vidas, moldando não somente 
atletas, mas cidadãos conscientes e 
de bom caráter, tendo em vista o es-
tímulo à inclusão social que motiva.

Sendo assim, a Granfino desde maio 
vem investindo no talento da atleta Júlia 
Mendonça, que tem apenas 13 anos e 
pratica Judô desde os 8 anos. A empresa 
a apoia com o custo das sessões de Pi-
lates, aumentando sua força, equilíbrio 
e agilidade. E também proporciona 
consultas ao Psicólogo Especialista em 
Técnica Mindfullness, que ajuda a me-
lhorar o controle de emoções e a capaci-
dade de concentração.

Moradora do Bairro Caonze, que 
assim como a Granfino, também fica 
em Nova Iguaçu, Júlia está na Classe 
Sub15, categoria até 48kg competin-
do em alto rendimento desde 2017 e 
já conquistou diversos títulos Nacio-
nais e Internacionais.

De acordo com Luciane Ramos, mãe 
e total apoiadora da filha, a paixão pelo 
esporte veio por acaso quando a jovem 
foi assistir a luta de uma amiga que pra-
ticava judô na escola. Na ocasião, o ins-

trutor perguntou se ela queria fazer uma 
aula experimental e a mesma aceitou, a 
partir daí não parou mais e em seguida 
foi convidada para a Equipe Léo Lima 
de Judô. “Aproveitamos para agradecer 
a Granfino pela confiança e por acredi-

tar na Júlia. E que em 2020 esta parceria 
continue rendendo vitórias”, diz a mãe.

A nossa empresa deseja boa sorte, 
torce pelo sucesso da atleta e estima 
bons frutos dessa parceria.

Internacionais:

Nacionais:

Campeã Panamericana Sub13 2018

Vice-Campeã Sulamericana Sub13 2018

3° lugar Sulamericano 2017

2019 - Sub15
3° lugar na Copa São Paulo
Campeã Brasileira Escolar
Vice-Campeã Brasileira Regional 
Vice-Campeã da Copa Minas
Vice-Campeã da Copa Rio

2017 - Sub13
Campeã Brasileira Regional
Vice-Campeã Brasileira 

3° lugar da Copa Minas 

2018 - Sub13
Campeã Brasileira Regional
Campeã da Copa Rio
Campeã da Copa São Paulo
Vice-Campeã Brasileira 
Vice-Campeã da Copa Minas

Júlia é campeã do Torneio de 
Encerramento do Circuito Estadual
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Trade Marketing

Granfino lança 
degustação 
de produtos
em Juiz de Fora
Derivados do Milho 
é foco da ação

  É cada dia mais comum encontrar degustações em 
supermercados. Uma demonstradora oferece os produ-
tos aos clientes e pode influenciar diretamente na deci-
são de compra, incentivando-os a conhecer melhor os 
itens ofertados pela marca. Até porque, segundo pes-
quisas de mercado, 80% das decisões de compra são 
tomadas diretamente no PDV. Sendo assim, investir 
em atratividade e em ações como a degustação faz toda 
a diferença para alavancar a venda de produtos. 

De acordo com Fellipe Silva, Coordenador de Tra-
de Marketing, por se tratar de uma nova praça, e com 
base em pesquisas, a nossa maior oportunidade está na 
região de Juiz de Fora, onde atualmente concentramos 
63% do volume de vendas em Minas Gerais. 

Pensando nisso e através da parceria com o cliente 
Bahamas, foram iniciadas degustações na região, com 
o objetivo de gerar mais experimentações nos consu-
midores que ainda possam estar com dúvida quanto 
à qualidade da nossa marca. “O foco principal dessa 
ação é agregar valor à marca e principalmente alavan-
car as vendas dos produtos Granfino na região, pois 
a preferência pelas marcas locais é cultural. Esse tem 
sido um dos nossos principais desafios. É responsabili-
dade de todos fazer com que esse novo desafio se torne 
vitorioso, pois como um time, devemos arregaçar as 
mangas para não sermos apenas mais uma marca nas 
gôndolas de Minas Gerais”, finaliza Fellipe. 

No período de 10 a 21 de dezembro, a Granfino 
levou receitas de Bolos e Broinha com os produtos 
Fubá, Fubarina e Fubá Instantâneo para serem degus-
tadas na Rede Bahamas. As lojas selecionadas foram: 
Getúlio Vargas, São Vicente, Salvaterra, São Pedro, 
Mix São Pedro em Manoel Honório, em Juiz de Fora, 
Minas Gerais.
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Receita
Rabanada de Broa de Milho, com Creme de Tapioca 
Granfino e Doce de Leite By Chef Emerson Pedrosa

INGREDIENTES
Creme de tapioca:
• 1 caixa de leite condensado
• 1 litro de leite
• 1 pedaço de canela em pau
• 1 xícara de açúcar 
• 1/2 xícara de Tapioca Granulada Granfino
• 500 ml leite de coco

Rabanada:
• 1/2 xícara de açúcar 
• 4 ovos
• 400 gramas de doce de leite para finalizar
• 500 ml de leite 
• Óleo para fritar
• Pão de milho
• Casca de 1 limão

MODO DE PREPARO
Creme de tapioca:
1. Junte o leite, leite de coco, açúcar, 

leite condensado, canela e casca 
de limão. 

2. Aguarde ferver. Apague o fogo,  
retire a canela e a casca limão,  
adicione a Tapioca Granulada Granfino e mexa até engrossar.

3.  Leve à geladeira.

Rabanada:
1. Passe rapidamente a fatia (2 dedos de espessura) na mistura  

de ovos, leite e açúcar. 
2. Frite em óleo quente e deixe escorrer. 
3. Depois empane no açúcar.

Montagem:
1. Numa louça para sobremesa coloque uma concha de creme  

de tapioca. 
2. Em cima, coloque a rabanada e depois uma colher de doce  

de leite para finalizar.
Tempo de preparo
1 h

Rendimento
20 porções

Passatempo

Caça-palavras

1 – As atividades ___________________ são comuns na região.   
2 – A ____________ é causado pela retirada da cobertura do solo.   
3 – Vários animais amazônicos  estão em processo de ___________.  
4 – A extração de _____________ ocorre com freqüência da região.    
5 – O ________ tem ação destruidora sobre a vegetação nativa.   
6 – As _____________ são responsáveis por devastação de grande área da floresta.    
7 – Órgão responsável por fiscalizar o meio natural brasileiro.      
8 – Um felino encontrado na Amazônia.,       
9 – Mamífero aquático ameaçado de extinção.     
10 – Muitas comunidade da Amazônia  _________ nos vastos rios amazônicos.   
11 – A prática da  ____________ danifica  o solo e a biodiversidade da região.
12 – Um dos peixes comum na pesca  em diversas vilas de ribeirinhos.    

1 - agropecuárias; 2 - erosão; 3 - extinção; 4 - madeira; 5 - fogo; 6 - grandes madeireiras; 
7 - IBAMA; 8 - onça; 9 - peixe-boi; 10 - pesca; 11 - queimada; 12 - tucunaré

Devastação da Amazônia
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