ANO XIV • MAIO/ JUNHO de 2020 • Nº 153

www.granﬁno.com.br

Gran lança linha Premium Especial

Espaço SST

Patrocínio

Receita

pág 04

pág 10

pág 06

Saiba como a Granfino
está se prevenindo
do coronavírus

Granfino apoia lives de
artistas em tempo de
pandemia

Cristina Ruffatto
ensina a preparar
uma deliciosa Canjica

Editorial

SILVIA COELHO LANTIMANT
Presidente do Conselho de Administração

Daqui a alguns anos, quando as crianças de
hoje já forem pais, poderão contar para seus
filhos a seguinte história:
“...Foi no final de 2019
que
uma
pandemia
de
coronavírus começou pela
China e se alastrou pelo mundo afora, chegando ao Brasil
no verão de 2020.
Naquela época, não houve
um só dia que não tivéssemos
lido e ouvido em todos os
jornais e telejornais notícias
sobre COVID-19.
Algumas notícias de tanto
sensacionalismo, de tanta recomendação, deixaram algumas pessoas psicologicamente
até doentes, sem que de fato,
fisicamente estivessem.
As estatísticas e os números
crescentes das pessoas infectadas eram a base dos comentários diários dos noticiários,
que pela dificuldade de apresentar resultados positivos,
traziam mais desinformações e
medo à população, o que não
ajudava em nada, prestando
um desser viço...
A omissão do Estado já vinha há tempos banalizando a
saúde, o que tornou tudo pior.
E para encobrir sua má gestão
administrativa no campo da
saúde, o Estado se superou em
incapacidade resolvendo construir hospitais de campanha,
que não ficavam prontos, em
vez de aparelhar e melhorar
os hospitais que já estavam
funcionando e até alguns que
estavam desativados. Com certeza gastariam muito menos
dinheiro do povo, do que os
milhões gastos até então sem
eficácia alguma. Fizeram da
pandemia um palanque político. E por serem políticos e
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Tínhamos uma missão nobre,
não gestores, batiam cabeças e
não solucionavam os problemas. que era trabalhar para alimentar
as famílias que aqui trabalhavam.
Não podíamos parar, nem
Resultado:
Não tendo como atender de por nós, nem pelos outros.
Cada um que trabalhava na
imediato as pessoas que iriam
necessitar da saúde pública, Granfino sabia exatamente da sua
o Estado aplicou o recurso de importância naquele contexto...
Precisávamos combater um
isolar a população em suas casas.
poderoso inimigo invisível, mas
A vida das pessoas parou.
Os idosos não podiam mais que para matá-lo só precisávamos de álcool em gel, água sanisair para as ruas.
tária e água com sabão.
E e r a a s s im , qu e a p ó s ca da ex“Mas a Granfino
p e die nte , de s infetá va m o s no snão parou! E não
s o s m a qu iná r io s na f á b r i c a e
podia parar mesmo! o s no s s o s ca m inhõ e s , proteg e ndo o s no b re s s o l da dos que
Tínhamos uma
a qu i tr a b a l hav a m .
missão nobre, que era Foi um tempo em que o sentide solidariedade foi mais
fabricar os produtos mento
exercitado pelas pessoas...”

que iriam alimentar
as pessoas que
precisavam ficar em
casa em isolamento
social ”

As crianças não podiam mais
brincar nas praças.
As escolas fecharam.
O comércio fechou.
Algumas empresas encerraram
de vez suas atividades, desempregando pessoas.
A roda que movia a economia parou...
Mas a Granfino não parou!
E não podia parar mesmo!
Tínhamos uma missão nobre,
que era fabricar os produtos
que iriam alimentar as pessoas
que precisavam ficar em casa em
isolamento social.

Como irá terminar essa história ainda estamos longe de
saber. Teremos muitas transformações e aprendizados advindos desse tempo difícil.
A única coisa que sabemos é
que a Granfino tem o sentimento profundo de Gratidão, de
Reconhecimento, com cada um
dos que aqui trabalham, pelo
fato de que todos os dias vocês saem de suas casas, deix am
suas famílias e se junt am a nós
nessa bat alha.
Fiquem certos de que estamos
fazendo a diferença nesse momento. Sintam-se orgulhosos!
Nós não nos isolamos em favor de outras pessoas que precisam de nós. E é em nome dessas
pessoas que a Granfino vos diz:
Muito obrigada!

Aniversariantes

JUNHO

MAIO

Dia 04
236 Anderson Rafael de Almeida
352 Ronyere de Souza Fernandes
Dia 05
118 Sergio de Freitas Mendes
133 Jose D Agrelli do Nascimento
402 Carlos Eduardo Bebiano Vieira
421 Wallace de Oliveira Alves
Dia 07
521 Celio Verneck Tavares
Dia 08
299 Sebas�ao Gonzaga Pontes
Dia 09
039 Maristela Felix da Silva
675 Ricardo A de Barros Cabral
Dia 12
377 Ivan Carlos dos Santos
Dia 14
958 Jeniﬀer Monteiro Mar�ns
Dia 16
788 Antonio David Goncalves Rosa
Dia 17
083 Naclesio dos Santos Peixoto
359 Carlos Roberto de S Goncalves
Dia 19
150 Cris�ano da Rocha Anastacio
Dia 20
250 Sidney Teixeira Franca
Dia 21
217 Bruno Conceição dos Santos
Dia 22
127 Jose Dias da Conceição

Dia 23
413 Marcio Claudio Oliveira Nobre
480 Alexsandro Correa Alves
Dia 24
587 Junio Cesar de Aquino Santos
925 Rafael Andre da Silva Filho
Dia 25
160 Mauro dos Santos Anjos
232 Adalberto Tavares da Silva
351 Clayton Roza de Freitas
632 Anderson Costa Lima
Dia 27
648 Luan Pinto
Dia 28
843 Jose Alberto dos Santos Silva
Dia 29
309 Luiz Carlos Antunes da Rosa
Dia 31
235 Altair Silva de Oliveira
874 Cleber de Araujo Albuquerque

Happy

Birthday

Dia 01
044 Robson da Silva Sousa
121 Pedro Ferreira Gomes Filho
732 Bruno Junger Felix da Silva
Dia 02
090 Jeferson Carneiro Marques
Dia 03
005 Jose Antonio Gomes Coelho
208 Matheus Teixeira Gregorio
481 Romario Felix de Oliveira
Dia 05
798 Odair de Souza Lima
Dia 06
369 Amanda J Roque dos Santos
841 Sergio Jose Pacheco dos Santos
Dia 07
540 Fabio Felix da Silva
779 Welington Fagundes da Silva
Dia 08
030 Thiago Santos da Silva
158 Antonio Trajano Santana Filho
713 Andre Marins Macharet
810 Livia Beatriz de Farias Alves
Dia 09
433 Jose Roberto Lopes
645 Luiz Carlos Galdino de Franca
Dia 10
829 Yasmim Victoria de Lima Duarte
Dia 11
825 Matheus Costa Vaz
Dia 12
119 Mario Cesar Santos de Oliveira
Dia 14
062 Luciano Santos de Oliveira
256 Marlon Lucas Borges Teixeira

Dia 15
072 Rubinez Cassimiro
909 Rogerio Luiz da Silva
Dia 17
162 Yvan Azevedo Freitas
906 Jonathan A da Silva Carvalho
Dia 18
286 Reginel da C Io� Junior
Dia 19
545 Claudia Souza dos Reis
826 Yuri Cris�an dos Santos Moura
Dia 20
034 Cleucio Gonçalves Lan�mant
Dia 21
203 Sidney Constancia de Souza
Dia 22
010 Robson Lourenco da Silva
Dia 24
269 Jorge Henrique Cardoso Franca
902 João Ba�sta Siqueira
Dia 25
156 Anesio da Rosa Januario
199 Luciano Pereira do Nascimento
206 Rodrigo Sudario Lima
519 Andrew Iury Barbosa Rodrigues
828 Lorrane Camile de Farias Alves
941 Adriano Pereira Carvalho
Dia 26
463 Anderson Miranda Chaves
842 Felipe dos Santos Marques
Dia 27
058 Fabio Jose dos Santos
224 Leonardo Augusto de Souza
Dia 29
056 Rodrigo Barbosa Moreira
439 Humberto Costa Simeao

Especial

Dia das Mães na quarentena
Sempre será um belo mo�vo para comemorar
Depois da Páscoa, passamos também o Dia
das Mães na quarentena. Naquele momento, os
sentimentos podiam se mostrar confusos e até
mesmo conf litantes.
O comum para muitas famílias seria
se reunir na casa da matriarca para um
almoço tradicional de domingo ou todos saírem para um encontro. Mas
para os que não moram com a mãe,
este ano não foi possível por conta do
coronavírus.
Para os que não puderam se reunir com suas mães, reforçamos aqui
que Dia das Mães é todo dia. E existem muitas maneiras de comemorar, mesmo à distância: o amor não
depende de muita coisa para ser demonstrado.
Que possamos aplicar esse aprendizado quando a quarentena acabar para seguirmos demonstrando
nossos melhores sentimentos mes-

mo quando as condições e a distância se colocarem
no caminho.
Feliz Dia das Mães!
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Espaço

SST

Ações de prevenção contra o coronavírus
(COVID-19) nas Indústrias Granfino
A doença do coronavírus (COVID-19) é infecciosa e causada por um vírus recém-descoberto, que é
transmitido principalmente por meio de gotículas
geradas quando uma pessoa infectada tosse, espirra
ou exala. Essas gotículas são muito pesadas para permanecerem no ar e são rapidamente depositadas em
pisos ou superfícies.
É possível ser infectado ao inalar o vírus se estiver
próximo de alguém que tenha COVID-19 ou ao tocar em uma superfície contaminada e, em seguida,
passar as mãos nos olhos, no nariz ou na boca.
Sendo assim, foram implementadas diversas providências para evitar a contaminação dos colaboradores
pelo coronavírus (COVID-19) dentro na nossa empresa.
• Portaria de Pedestres: foi realizado o isolamento da cabine com correntes de sinalização e tapetes
com panos umedecidos com hipoclorito de sódio
(água sanitária).

• Recepção da Administração: isolamento com
correntes de sinalização e dispenser de pé para utilização de álcool em gel.
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• Refeitório: implantação de lavatório na entrada do refeitório, tapetes com panos umedecidos com hipoclorito de sódio (água sanitária),
lixeira com acionamento de pedal e instalação
de divisória de
acrílico nas mesas
para isolamento
dos colaboradores no momento
da refeição, além
de avisos de alternâncias no uso
das cadeiras.

Espaço

SST
• Desinfecção de áreas, equipamentos e caminhões com solução de hipoclorito de sódio (água
sanitária), através de pulverização com a utilização
de bombas costais.

• Fornecimento de álcool em gel para os motoristas
e ajudantes de caminhão.

• Distribuição de máscaras de pano para todos os colaboradores, com a finalidade de bloquear os perdigotos
(gotículas de saliva contaminadas), expelidos no ar, e em
casos de suspeita de colaboradores terem sido contaminados pelo vírus, os mesmos são encaminhados às clínicas credenciadas para realização de exames específicos.

• Tapetes umedecidos com hipoclorito de sódio
(água sanitária) nas entradas dos setores da fábrica.

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

Aula Online
para garantir
a
Linha
Gran
Nutrição
Animal
festa junina em tempo de pandemia
desenvolve
novos
“Arraiá da Cris” com produtos
Granﬁno itens
com diferencial de mercado
Sabemos que brasileiro sempre dá um jeitinho para
tudo, não é mesmo? E com a festa junina não poderia ser diferente. Diante das proibições de realizar e
frequentar aglomerações frente a pandemia do novo
coronavírus, tivemos que nos adaptar sem as tradicionais quermesses de São João e outros eventos típicos
do período.
Diante desse cenário, a Cake Designer Cristina
Ruffatto, criou o Curso Online Arraiá da Cris para que as
pessoas possam preparar sua própria festa junina no conforto do seu lar ou até mesmo comercializar os produtos.
Foram selecionadas cinco receitas fáceis e deliciosas,
que podem ser feitas com produtos Granfino, para que
os amantes de bons quitutes aprendam com a Cristina
Ruffatto como tornar saborosas as festas juninas, julinas e agostinas. “Como tudo o que ensinamos, essas
receitas são super práticas e fazem o maior sucesso.
Você vai vender muuuuito! Ou, deixar a sua família
ainda mais feliz!”,
declarou a dona das
receitas de: Canjica, Cuscuz, Curau,
Feijão Mexicano e
Sopa de Ervilha.
Caso tenha interesse no curso online você ainda pode
adquirir no site:
www.cristinaruffatto.com.

GranCão e GranCat: Nutrição com tecnologia
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Lançamentos

Linha Gran Premium Especial
Novidades nas famílias Grancão e Grancat
Antes mesmo do surto acometido no mundo pela pandemia do
COVID-19, a Gran – Nutrição
Animal, quem em 2020 completou
15 anos, começou todo o processo
de desenvolvimento e produção de
novos produtos das famílias Grancão e Grancat, que em breve serão
lançados e distribuídos nos canais
de vendas de autosserviço.
Depois de muito estudo de tendências e tecnologias direcionadas a
nutrição e bem-estar de cães e gatos
nas suas diversas fases de vida, desenvolvemos uma nova linha de produtos com formulações e roupagem
diferentes da família anterior.
"A nova família Grancão e Grancat substituirão os demais produtos
Premium para uma nova categoria
de produtos Premium Especial.
Sendo assim, todos os produtos da
linha Grancão e Grancat Premium
sairam de linha de produção e serão substituídos por novos produtos mais adequados a questões de
saúde do animal e ao novo conceito

de nutrição", esclarece Felipe Lantimant, executivo estratégico da Gran.
Os investimentos em novas tecnologias como aditivos que intensificam na
medida exata o
princípio ativo
dos ingredientes
também estarão presentes
nas novas formulações. O
resultado é uma
linha tecnológica,
com nutrientes
funcionais e as
melhores
matérias primas,
com o objetivo
de proporcionar
ao seu pet uma vida
duradoura e saudável.
Os alimentos Grancão e Grancat
Premium Especial são resultados de
formulações exclusivas, que unem
ingredientes funcionais, com o objetivo de estimular o sistema imunológico do animal, a um alimento mais

digestível e com maior aproveitamento de nutrientes. Proporcionam o
equilíbrio da microbiota intestinal, a
saúde da pele e dos pelos, reduzem
de odores e melhoram consistência
das fezes, além de controlar o tártaro dentário
para uma dentição mais
forte e hálito saudável.
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A importância da Família
A família é a primeira sociedade que convivemos e que
levamos por toda vida, portanto, base para a formação qualquer indivíduo. É no convívio familiar que aprendemos, um
com o outro, a respeitar, partilhar, ter compromisso, disciplina e a administrar conflitos. É inegável que cada um carrega
um histórico de experiências, aprendizados e lembranças
que apresentarão reflexos por toda vida.
Uma das instituições mais antigas, a família é pilar de sustentação para todos, afinal é nela que aprendemos a conviver
e interagir com o mundo em que nos cerca, além de sermos
preparados para a vida. Uma família cercada de amor, paciência, respeito e cumplicidade educa e forma indivíduos
seguros e aptos para o convívio social.
As lembranças da infância, que são porções de alegria,
que são levadas sempre na recordação e coração. Momentos
simples, seja de conversas ao redor da mesa, podem proporcionar vínculos de confiança entre pais e filhos e fortalecer
os laços familiares. Brincar juntos, permite muito além de
risadas, permite vivenciar novas experiências.
Ter um bichinho de estimação pode proporcionar senso
de responsabilidade. Brincar com os primos conscientizarão
sobre a importância ao respeito pelo próximo. Enfim, são
inúmeras oportunidades que a família tem de formar um
indivíduo feliz.
O papel da família vai além o de ensinar o que é certo e
errado, é formar indivíduos afetuosos, conscientes, tolerantes, pacientes, respeitosos, autoconfiantes e felizes!
Quantas vezes desprezamos nossa família por coisas tão
pequena? Quantas vezes pais, filhos, irmãos deixam de se
falar por ações ou palavras ditas em momentos que são necessários acontecer.
Se Deus permite que aconteça os momentos de dificuldade, não é para o melhor de todos nós de alguma forma? Será
que isso não será um grande teste para avaliar nosso poder
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de compreender, respeitar e até perdoar?
Por que não acreditar nisso e levar para dentro de nossas
vidas esse ato tão sublime do perdão?
Se assim não for, qual o sentido de todas essas situações difíceis?
De que valerá essa convivência de anos e esse amor construído?
Felizmente na vida não temos respostas para tudo de ruim
que nos acontece, a vida espera que possamos levar dela o
melhor, e é isso que precisamos fazer. A convivência em família é um caminho para esse objetivo. É um grande desafio,
mas que tenho certeza que todos nós podemos alcançá-lo
desde que ponhamos de lado o nosso orgulho, vergonha ou
medo de falar sobre os nossos sentimentos.
E que apesar de tudo... possamos aproveitar enquanto
nossos familiares estão perto de nós. Enquanto ainda podemos dizer que amamos, que eu errei, me perdoa, tudo vai
ficar bem...
Amanhã poderemos querer dizer tudo isso e os nossos
familiares não estarem mais aqui. E como nós ficaremos? A
decisão é toda nossa. Que possamos fazer uma boa escolha
para nós mesmos.
O que une a família não são os laços de sangue, mas os
laços de amor, coração, respeito e da cumplicidade. E não
existe a família perfeita, família imperfeita, família pior ou
melhor, o que existe são pessoas imperfeitas, mas dispostas a
viverem unidas por laços de amor.
Então, nesse momento tão delicado e preocupante que o
mundo está vivendo, o vírus veio mostrar, se dúvidas houvessem, que tudo pode terminar a qualquer momento, com ou
sem aviso, e que o que temos certo é o momento presente e
é este que temos que viver, com toda a propriedade, intensidade e amor!

Eu me encontrei
na Granfino
Depoimento

Histórias de sucesso

Em algum momento da sua vida você já escutou um dit ado popular que diz que: “gentileza
gera gentileza”. Gentileza é crucial para a convivência em sociedade, ademais, quando se é gentil com
os outros, ajudamos a tornar
o ambiente melhor. Ser gentil
é ser amável, agradável, prest ativo, cor tês. Atos de gentileza tornam você aos olhos
do outro um ser encant ador,
e digno de receber um trat amento semelhante.
E por falar em gentileza, nosso entrevistado dessa edição é
a prova viva de pessoa gentil.
Sempre muito comunicativo e
disposto a ajudar, o responsável
pelo time de futebol da Granfino, Cléber de Araújo Albuquerque, literalmente contribui
para que o nosso ambiente fique cada vez melhor, seja nas
relações de trabalho, seja nas
relações pessoais.
Cléber atualmente é Encarregado Responsável pelo setor
de Manutenção Predial da nossa indústria. E desde 2011 se
dedica às reformas em geral e
acompanha todos os processos
da construção civil da Granfino.
O Encarregado conta com brilho no olhar que
aqui encontra inúmeras oportunidades, a começar pelo Curso Técnico de Edificações, assim
como o Curso de Refrigeração, dentre outros que
foram essenciais para o seu crescimento profissional. “Na Granfino eu aprendi a ser um profissional e em paralelo cresci como pessoa. Tudo o que
tenho hoje só agradeço primeiramente a Deus e
as pessoas que aqui me ensinaram muito, se não
fossem elas eu não teria chegado onde cheguei”,
relata o colaborador que exerce todos os dias seu
trabalho com muita satisfação e dedicação.
Com apenas 32 anos, Cléber conta que já realizou muitos dos seus sonhos pessoais, como casar e
formar uma família. Há 15 anos é casado com Aline,

que segundo o próprio colaborador, é a base da união
que gerou a filha Kamylli, de 7 anos, sua maior incentivadora em aprender todos os dias a ser um pai
ainda melhor. Mas seus planos
vão além dos sonhos pessoais.
No campo profissional, Cléber
pretende estudar e se aperfeiçoar
ainda mais na sua área para dar
continuidade ao trabalho dentro
da empresa.

“Na Granfino eu
aprendi a ser um
profissional e em
paralelo cresci como
pessoa. Tudo o que
tenho hoje só agradeço primeiramente
a Deus e as pessoas
que aqui me ensinaram muito. Se não
fossem elas eu
não teria chegado
onde cheguei”

Salmos 46
1 Deus é o nosso
refúgio e fortaleza,
socorro bem presente
na angústia.
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Especial

Granfino apoia lives solidárias
Ar�stas promovem shows através de transmissões pela internet
Como boa parte das pessoas teve
de permanecer em casa a fim de
manter o isolamento social recomendado para frear a contaminação
pelo novo coronavírus, as lives de
artistas pela internet têm mudado
a rotina de quem está em casa e ganharam uma dimensão nunca vista.
Os shows de diversos músicos
viraram um grande fenômeno, ao
ponto que as transmissões em vídeo
se tornassem uma nova maneira de
interagir com o público e divulgar
marcas parceiras. Mas o principal
objetivo é promover a solidariedade
através de doações para aqueles que
se encontram em situação de vulnerabilidade social.
A atual onda de lives (termo em
inglês pelo qual as transmissões ficaram conhecidas), impulsionou o
consumo de um formato de vídeo
que até a pandemia era utilizado
apenas em situações especiais. O
mundo se tornou uma live! Afinal,
apesar do distanciamento e de todo
o contexto que estamos passando,
devemos pensar no próximo e tentar se distrair de alguma forma.
E a Granfino embarcou no apoio
às lives de alguns artistas:
Live Elaine Martins
No dia 21 de maio a cantora
Elaine Martins, que hoje é um
nome muito respeitado na música
gospel, fez sua segunda live e teve
mais de 400 mil visualizações. Só no
YouTube ela ultrapassa 171 milhões
de views com seus vídeos no último
ano, através de clipes oficiais, entrevistas, produções em sua casa e o dia
a dia da cantora espalhados pela plataforma de vídeos.
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Carioca do Complexo do Alemão (as arrecadações foram destinadas aos moradores do local.
Elaine Martins rompeu todas as barreiras e conquistou um público heterogêneo por seu talento ímpar e carisma.
Seu trabalho ecoa por todo o Brasil e
com seus lançamentos vem alcançando
ainda mais um novo público.
Live Swing Simpatia
Já no dia 25 de maio foi a vez da
‘Live Solidária – Ato de Amor’ do grupo de samba Swing & Simpatia. Com
cerca de duas horas e meia de duração, a transmissão contou ainda com
interações digitais de outros artistas.
O Swing & Simpatia - grupo de
samba com 25 anos de carreira, tem
no seu portfólio a marca de 07 CDs e
02 DVDs gravados, reunindo diversos
sucessos de reconhecimento a nível
nacional. Na
ocasião, além
de levar diversão ao nosso
público, o objetivo da live
foi praticar a
solidariedade e divulgar
as empresas
parceiras do
projeto.

Live Império Serrano
No final do mês de maio, exatamente no dia 31, uma das mais
tradicionais Escolas de Samba do
carnaval brasileiro, o G.R.E.S. Império Serrano apresentou a "Live Botequim do Império", comandada pelo
renomado imperiano Eraldo Leite.
Para atravessar esse momento de
dificuldade, o objetivo da escola foi
reunir participações de nomes consagrados do samba a fim de arrecadar donativos para as comunidades
da Serrinha e adjacências.

Live Mangueira
Fechando o apoio ao mundo do
samba, nos dias 06 e 28 de junho,
a Estação Primeira levou samba
e alegria para a galera de casa. No
primeiro momento, com a apresentação da rainha Evelyn Bastos, a
Estação apresentou a ‘Live Samba
no Palácio’, com participação de
Marquinhos Art Samba, Lequinho,
Leandro Santos e Dowglas Diniz. Já
no dia 28, com apresentação de Márcio Perrota e participação especial
da rainha Evelyn Bastos, aconteceu
a ‘Live Arraiá da Estação Primeira’.
As lives solidárias tiveram como
ideal angariar doações para aquisição de cestas básicas que foram
destinadas aos 67 mil moradores
da Mangueira em situação de fome
agravada pelos reflexos da pandemia
pelo coronavírus.

Live Dia Dos Namorados Rádios
Alô e Cidade em Juiz de Fora
Mesmo que na quarentena, o
Dia dos Namorados não passou em
branco. Para comemorar a data, as
Rádios Alô e Cidade fizeram uma
super Live com a Banda Cravo.
A Live foi apresentada por um de
seus locutores e transmitida ao Vivo
no canal da Rádio Cidade, no domingo do dia 14 de junho, diretamente da Cervejaria e Escola Mirante, em Minas Gerais.

Trade Marketing

Novos tempos
para todos
Em meio a tantas mudanças e adaptações, o time
de Trade Marketing x Merchandising também precisou se adequar ao “novo”. Frente ao distanciamento
para fins de prevenção à saúde e de acordo com Fellipe Silva, Coordenador de Trade Marketing, desde o
início da pandemia do COVID-19, todos os Supervisores receberam instruções de como realizar uma
reunião on-line. “Após treinados, eles se sentiram
aptos para desenvolver a 1ª reunião on-line com suas
respectivas equipes e se conscientizaram de que toda
mudança é desafiadora, o que nos mostra o quanto
somos capazes de nos adaptar”, esclarece Fellipe.
O sentimento não foi diferente com a equipe
dos promotores. A adaptação foi tirada de letra, em
meio a sorrisos e esclarecimento da importância em
participar de um momento tão delicado, um verdadeiro desafio, não só para a Granfino, como para
todos os nossos clientes e consumidores, o que se faz
perceber o quanto a empresa se importa em manter
todos informados.
Sobre as dificuldades encontradas em participar
de uma reunião on-line, Fellipe relata que tirando
a oscilação da internet, os promotores informaram que a inovação é vista com bons olhos, pois
no mundo atual precisamos sempre estar abertos às
adaptações."Mesmo não sendo aplicado de forma
presencial, não foi diferente on-line, pois sabemos
que a cada fardo a mais abastecido na loja cooperamos com o alcance do número geral da empresa".
Ainda segundo o Coordenador, ter estratégias
bem definidas e um bom plano de ação são diretrizes
essenciais para alcançar bons resultados. "Trabalhar
com uma equipe que sabe dar importância ao seu
ofício faz com que cada um de nós trabalhe por um
objetivo ainda maior".
Quanto aos Supervisores de Promotores, agradecemos ao esforço que nos auxiliam diariamente para
a entrega desse grande time, que hoje somam 32
colaboradores nas praças do Rio de Janeiro, Espírito
Santo e Minas Gerais.
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Receita

Canjica da Cristina Ruffatto

MODO DE PREPARO
1. Lave a canjica e deixe de
molho na água de um dia
para o outro.
2. Coloque para cozinhar por 30
minutos na panela de pressão.
3. Desligue o fogo, �re a pressão
e adicione o açúcar.
4. Cozinhe por mais 20 minutos
na pressão.
5. Coloque a canjica em uma outra panela. (Atenção nessa
troca de panelas para não se queimar! Uma dica aqui é
usar uma escumadeira para isso.)
6. Com o fogo ligado, adicione à panela com a canjica: o leite,
o coco ralado, as cabecinhas de cravo e o leite de coco.
Misture.
7. Adicione o leite condensado e a canela. Misture.
8. Adicione o leite em pó. Misture bem.
9. Deixe cozinhar por mais 15 min em fogo baixo.
Está pronta para servir ou vender.

INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500g de Canjica Granﬁno
½ litro de água
3 xícaras de açúcar
2 litros de leite
150g de coco ralado
10 cabecinhas de cravo
200ml de leite de coco
1 caixa de leite condensado
3 pauzinhos de canela
1 xícara de leite em pó
Tempo de preparo
1h e 30 min

Rendimento
8 potes de 500ml

Passatempo

Palavra cruzada
Tipos de mapas

G
E
O
M
O
R
F
O
L
Ó
G
I
C
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