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MISSÃOGRANFINO VISÃOGRANFINO
Desenvolver e fornecer produtos de qualidade priorizando a 
satisfação do consumidor, assegurando a rentabilidade, sempre com 
base em princípios éticos e de responsabilidade sócio-ambiental.

Ser Líder atuante em âmbito regional, referência em qualidade 
de produtos, serviços e excelência em gestão, inovando em 
tecnologia e desenvolvendo novos produtos e mercados.

Editorial Silvia Coelho Lantimant  Presidente da Gran�no

ANIVERSARIANTES

Maio
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 “...Um episódio clássico do amor de uma mãe:.... O rei 

Salomão estava julgando a causa de duas mulheres, onde cada 

uma alegava ser a mãe da mesma criança. Vendo que nada se 

resolvia amigavelmente, o rei então propôs que o menino 

fosse cortado ao meio. Foi quando a verdadeira mãe se 

manifestou, implorando ao rei, que não fizesse isso, mas que 

entregasse a criança à falsa mãe; esta, por sua vez, insistia que 

o menino fosse dividido ao meio pois dizia que era indiferen-

te... “Então, respondeu o rei: Dai à primeira o menino vivo; 

não o mateis, porque esta é sua verdadeira mãe...”

 É assim que podemos constatar o significado da palavra 

“mãe”, ou seja, ela sofre, morre, mata, passa fome, 

privações, se humilha, implora pela vida de seu filho 

quando necessário..., para ela não importa nada, além de 

preservar o que ela tem de mais valioso em sua vida, que 

é o seu filho amado. O sofrimento de toda mãe é igual. Se 

o filho é morto por um bandido, a mãe sofre, se o filho é 

um bandido ela também sofre;  se o filho é um viciado ela 

sofre, se o filho é um traficante ela também sofre. Enfim, o 

sofrimento vem para todas as mães, independente de 

qualquer coisa. Podemos afirmar que não importa a cor, 

credo ou classe social, mãe é mãe e ponto final. Quem 

somos nós para julgar uma mãe, independente de quem 

seja... É um ser sublime, que de fato tem ligação direta com 

Deus, e que as suas súplicas são ouvidas atentamente por 

Ele, tem falhas como qualquer pessoa, mas que merece 

todo o nosso respeito e eterno carinho.

 Para todas as Mães da Granfino, especialmente à Valéria do 

RH, que neste mês foi a colaboradora deste Editorial, deseja-

mos um Feliz Dia das Mães.

Maio 2012

“MÃE”

Dia 1 . Dia do Trabalho
         5 anos da linha Gran
282     Eduardo Silva Ferreira               

Dia 2
520     Geleade Silva de Lima              

734     Sergio Pedro das Neves            

Dia 4
498     Paulo Marcio de Lima Oliveira        

Dia 5
133     Jose D Agrelli do Nascimento       

421     Wallace de Oliveira Alves        

677     Jadir de Souza Pimenta         

Dia 6
559     Felipe Silva de Sales         

Dia 7
180     Marcos Paulo da S Fernandes        

521     Celio Verneck Tavares         

Dia 8 . Dia do Profissional de Marketing
241     Alexandre dos Santos Conrado       

405     Clezio de Oliveira Lima           

Dia 9
039     Maristela Felix da Silva         

382     Flavio Vitorino Duarte           

675     Ricardo A de Barros Cabral       

Dia 11
561     Wallace Brito dos Santos Silva       

Dia 12
377     Ivan Carlos dos Santos           

Dia 13. Dia das Mães
350     Luiz Pedro Aires                

378     Edir Jose dos Santos              

Dia 14
245     Marcelo Souza de Oliveira         

414     Renan Ramos de Almeida          

814     Luiz Alexandre Alves Junior         

Dia 15
292     Josimar Gomes da Silva             

361     Paulo Luiz Bernardo Ribeiro          

697     Juarez de Freitas Massena            

912     Jose Eduardo Ramos Ferreira          

Dia 16
480     Glaucio de Moura Alves              

788     Antonio David Goncalves Rosa        

Dia 17
083     Naclesio dos Santos Peixoto          

Dia 18
109     Alexandre da Conceicao Silva         

Dia 19
149     Marcos Barbosa Correia               

Dia 20
215     Renato Florentino Costa             

250     Sidney Teixeira Franca             

Dia 21
557     Geovane J Ladislau Torres          

Dia 22
122     Cleberson de Oliveira Elias        

Dia 24
085     Nilton Figueira Braga Junior          

158     Edinaldo Joaquim do Nascimento     

Dia 25.  Dia da Indústria
104     Jose Chaves Marques                

440     Rogerio Silva Baptista         

Dia 26
175     Jonathan Gomes Ribeiro             

560     Luiz Henrique de Paula Paulino       

829     Camila Ap da Silva Chaves          

869     Luciano Carlos de S Santiago         

Dia 27
231     Rafael da Silva Miranda          

502     Luan Pinto                      

664     Tiago de Moura Alves              

931     Joane Ribeiro de Souza           

Dia 28
353     Alexandro de Castro Oliveira       

Dia 29
309     Luiz Carlos Antunes da Rosa           

Dia 31. Dia Mundial das Comunicações 
Sociais
235     Altair Silva de Oliveira              

304     Roberto Bernardo da Silva           

874     Cleber de Araujo Albuquerque        

EMPRESA

Dicas SST - Segurança em 
trabalhos com andaimes

Cuidados na montagem 
e desmontagem

Os 5 maiores riscos dos andaimes:

- Quedas

- Acesso Perigoso

- Quedas de objetos

- Choques Elétricos

- Colapso Estrutural

Procedimentos de Montagem 

e Desmontagem

No planejamento é importante definir:

• A sequência de montagem e desmontagem 

das estruturas

• Os pontos de fixação dos cintos de segurança

Durante a execução do trabalho

• Evitar a montagem de andaimes perto da 

rede elétrica

• Não utilizar escadas, caixotes ou qualquer 

improviso no topo da torre, para aumentar 

a altura.

• Efetuar isolamento físico da área em torno 

do andaime, a fim de evitar circulação de 

pessoas e/ou veículos.

• Os andaimes não devem ser modificados de 

modo que tenham suas resistências prejudicadas.

• Todos os andaimes e suas partes 

integrantes devem ser inspecionados antes 

de cada utilização.

• Especial atenção deve ser dada aos pontos 

de solda e encaixe. Peças danificadas devem 

ser substituídas de imediato.

• Além destas normas, devem atender as 

especificações da NR-18.

Fonte: Revista Proteção

ESPAÇO SAÚDE

 A menarca, ou seja, a primeira menstruação 

da mulher é o limite entre a infância e a vida 

adulta, o começo do ciclo evolutivo. 

 Do ponto de vista biológico é quando a 

mulher passa a poder ter filhos e ocorre entre 

10 e 20 anos. É um período de transição com 

várias modificações importantes em 3 áreas: a 

biológica, a psicológica e a social. Todo esse 

processo ocorre de forma lenta e gradual, 

podendo ocasionar nas adolescentes conflitos 

interiores, considerados normais, pois é uma 

adaptação a um novo corpo, a uma nova 

maneira de pensar e uma nova postura dentro 

de sua família.

 A puberdade amadurece o organismo, come-

çando a produzir hormônios e intensificando a 

produção de outros, produzindo a aceleração do 

crescimento, alteração da aparência, aumento 

gradual dos seios, pêlos pubianos e axilares, acne 

e aumento do peso. Estas alterações são denomi-

nadas como características sexuais secundárias.

 Fluxo Menstrual
 Os níveis crescentes de hormônios no 

sangue produzem o desenvolvimento de uma 

formação vascular esponjosa dentro do útero e 

derramamento quando o óvulo não for 

fecundado, isto é o fluxo menstrual.

 A menstruação deverá ocorrer mensalmen-

te desde que não haja fecundação (gravidez) 

até a menopausa.

 

 Dúvidas e curiosidades:
 1) A menstruação pode durar entre 1 e 8 

dias. Na menarca o corpo ainda não estabele-

ceu um ciclo regular, assim sendo, a menstrua-

ção pode ter uma duração diferente a cada mês.

 2) O fluxo sanguíneo varia de mulher 

para mulher.

 3) As atividades físicas, levando em conta os 

limites do corpo, são aconselháveis durante o 

ciclo menstrual.

Menarca

Carlos Alberto Rodrigues de Almeida
Médico do trabalho
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GALERIA

Dia das Mães

Rita Fátima Rosa 
(Empacotamento)

com Diogo e Thiago

Patrícia (Laboratório)

com Juliana  e Henrique 
com Juliana  e Henrique 
com Juliana  e Henrique 
com Juliana  e Henrique 

Emília (Financeiro)
com Matheus e Mariana

Maristela (Enfermaria) e Stella

Luciana (Contabilidade)

com Sávio 

Dânia (Supervisora) comAllan, Dominique e Lucas

Rosana (Marketing) e Gustavo
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EMPRESA

Granfino recebe homenagem 
do Nova Iguaçu Futebol Clube

EMPRESA

Granfino na luta contra a violência sexual 
de crianças e adolescentes

5

 No dia 1 de abril o Nova Iguaçu Futebol Clube 

completou 22 anos de caminhada. Para celebrar 

a data, o Orgulho da Baixada realizou uma bonita 

comemoração na casa de festas Miwake.

 O clube não se esqueceu de também agrade-

cer o apoio dos patrocinadores, que ao longo 

destes 22 anos, vem ajudando a impulsionar as 

atividades do NIFC.

 Patrocinadora oficial do Nova Iguaçu 

Futebol Clube desde janeiro, a Granfino 

também foi uma das homenageadas, 

recebendo um bonito troféu em agradeci-

mento por seu investimento nos projetos 

do clube.

 A Lei Federal n. 9.970 instituiu o dia 18 de 

maio como o Dia Nacional de Combate ao 

Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes. Conforme o próprio nome já 

indica, a data é uma oportunidade para 

conscientizar, convocar e mobilizar a socie-

dade para participar da luta contra duas 

problemáticas sociais, que são o abuso e a 

exploração sexual, que afetam a integridade 

física e psíquica dos menores vitimados. 

 O abuso e a exploração sexual são atos 

diferentes que se constituem como formas 

graves de violência. O abuso sexual infanto-

juvenil acontece quando um adulto, median-

te a força física ou com ameaças ou promes-

sas de presentes, busca satisfazer-se sexual-

mente com crianças e adolescentes. E a 

exploração sexual se dá quando a criança ou 

o adolescente é obrigado a relacionar-se 

sexualmente com adultos em troca de 

dinheiro ou de favores. Nos dois casos, 

temos uma atividade criminosa, que é susce-

tível de penalização por parte do Estado. No 

entanto, poucos são os agressores que são 

punidos, pois esses crimes não são denuncia-

dos ou descobertos.

 A nossa empresa tem algo a ver com essa 

realidade. Em junho do ano passado nos 

tornamos signatários da Declaração de 

Compromisso Corporativo no Enfrenta-

mento da Violência Sexual contra Crianças e 

Adolescentes, que é uma iniciativa do 

Sistema Firjan e conta com mais 130 empre-

sa signatárias.

 Ao assinar tal declaração, a Granfino se 

responsabilizou em assumir os compromis-

sos de proteção do direito de crianças e 

adolescentes, bem como o de se empenhar 

para prevenir e combater qualquer forma de 

exploração sexual infanto-juvenil. Com 

relação a isso, no ano passado conseguimos 

realizar duas ações. Uma foi a distribuição 

aos colaboradores, no dia 18 de maio, de um 

panfleto sobre a necessidade de se denun-

ciar esse tipo de crime. E a outra foi a 

apresentação do coral da Granfino, na 

Feijoada da APAE, em agosto, cantando a 

música oficial da Campanha Contra a Violên-

cia Sexual de Crianças e Adolescentes.

 Como a Granfino não é apenas uma 

pessoa jurídica, mas é também o conjunto de 

todos os seus colaboradores, o compromis-

so da empresa é compromisso de todos nós. 

Dessa forma, além da responsabilização 

corporativa da empresa, cada colaborador é 

convidado a assumir o combate a esse tipo 

de violência, que compromete os sonhos e o 

futuro de muitas de nossas crianças. Por isso, 

vamos contribuir com a proteção dos 

direitos e da dignidade infanto-juvenil. Diga 

não ao abuso e à exploração de crianças e 

adolescentes. E uma forma de fazer isso é 

denunciando os agressores. Neste caso, 

denuncie. Ligue 100 ou procure o Conselho 

Tutelar. Vamos fazer do dia 18 de maio uma 

luta constante contra esse tipo de crime. 

   

Rosana (Marketing) e Gustavo
Rosana (Marketing) e Gustavo
Rosana (Marketing) e Gustavo
Rosana (Marketing) e Gustavo
Rosana (Marketing) e Gustavo

Amanda (Vendas) 
e Mariana

Maristela (Enfermaria) e Stella
Maristela (Enfermaria) e Stella

Rosana (Marketing) e Gustavo
Rosana (Marketing) e Gustavo
Rosana (Marketing) e Gustavo

Lilia (Compras) e Marcus Vinicius

Carlos Henrique Menditti
Responsabilidade Social
responsabilidadesocial@gran�no.com.br
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Rita Fátima Rosa Rita Fátima Rosa Rita Fátima Rosa 
(Empacotamento)(Empacotamento)

com Diogo e Thiagocom Diogo e Thiago

com Juliana  e Henrique 
com Juliana  e Henrique 

com Matheus e Marianacom Matheus e Mariana

Daniele (Faturamento)com Milena 
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RH PENSANDO EM VOCÊ

Benefício Salário Maternidade

6

Valéria Medeiros
Gestora de Recursos Humanos da Gran�no
valeria@granfino.com.br

 Sem dúvida alguma, a maternidade é uma 

dádiva. É responsabilidade que Deus confere ao 

coração da mulher que se transforma em mãe, 

ajudar a um SER a se desenvolver e a se desco-

brir tornando-o um adulto digno. Certamente 

toda mulher que se permite ser mãe, da sua 

carne ou da alheia, descobre que o filho depen-

de do seu amor e da segurança que ela transmi-

te, e reconhece que este é o melhor presente 

que poderia receber das mãos de Deus.

 Em razão de Maio ser o mês dedicado às 

mães, vamos falar a respeito do Direito ao 

recebimento do salário-maternidade, e como 

requerer o benefício.

 Salário-maternidade

 O salário-maternidade é um direito de todas 

seguradas empregadas, trabalhadoras avulsas,  

empregadas domésticas, contribuintes individu-

ais, facultativas e seguradas especiais, por 

ocasião do parto, inclusive o natimorto, aborto 

não criminoso e da adoção ou guarda judicial 

para fins de adoção.

 Considera-se parto o nascimento ocorrido a 

partir da 23ª semana de gestação, inclusive em 

caso de natimorto.

 Segurada desempregada

 Criança nascida ou adotada a partir de 

14.06.2007:

 O benefício será também devido tanto à 

segurada desempregada (empregada, trabalha-

dora avulsa e doméstica), quanto para a que 

cessou as contribuições (contribuinte individual 

ou facultativa) e também para a segurada 

especial, desde que o nascimento ou adoção 

tenha ocorrido dentro do período de manuten-

ção da qualidade de segurada.

 Duração do benefício

 O benefício será pago durante 120 dias e 

poderá ter início até 28 dias antes do parto. 

Se concedido antes do nascimento da criança, 

a comprovação será por atestado médico, se 

posterior ao parto, a prova será a Certidão 

de Nascimento.

 A duração do benefício será diferenciada nos 

casos especificados abaixo:

 1) Nos abortos espontâneos ou previstos em 

lei (estupro ou risco de vida para a mãe), será 

pago o salário-maternidade por duas semanas 

de afastamento do trabalho.

 2) À segurada da Previdência Social que 

adotar ou obtiver guarda judicial para fins de 

adoção de criança, é devido licença salário--

maternidade durante os seguintes períodos:

• 120 dias, se a criança tiver até 1 ano comple-

to de idade;

• 60 dias, se a criança tiver de 1 até 4 anos 

completos de idade;

• 30 dias, se a criança tiver de 4 até 8 anos 

de idade.

 No caso de adoção de mais de uma criança, 

simultaneamente, a segurada terá direito 

somente ao pagamento de um salário--

maternidade, observando-se o direito à licença 

(afastamento do trabalho), de acordo com a 

idade da criança mais nova.

 Carência

 Para concessão do salário-maternidade, não 

é exigido tempo mínimo de contribuição das 

trabalhadoras empregadas, empregadas domés-

ticas e trabalhadoras avulsas, desde que 

comprovem filiação nesta condição na data do 

afastamento para fins de salário maternidade ou 

na data do parto.

 A contribuinte individual, a segurada facultati-

va e a segurada especial (que optou por contri-

buir)  têm que ter pelo menos dez meses de 

contribuições para receber o benefício. A 

trabalhadora que exerce atividades ou tem 

empregos simultâneos tem direito a um 

salário-maternidade para cada emprego/ 

atividade, desde que contribua para a Previdên-

cia nas duas funções.

 Desde setembro de 2003, o pagamento do 

salário-maternidade das gestantes empregadas 

é feito diretamente pelas empresas, que são 

ressarcidas pela Previdência Social.

 As mães adotivas, contribuintes individuais, 

facultativas e empregadas domésticas terão de 

pedir o benefício nas Agências da Previdência Social.

Em casos excepcionais, os períodos de repouso 

anteriores e posteriores ao parto poderão ser 

aumentados por mais duas semanas, mediante 

atestado médico específico.

 • Requerimento do salário-maternidade 

pela Internet

 Como requerer o salário-maternidade 

 O benefício pode ser solicitado pelo portal 

da Previdência Social na Internet, pelo telefone 

135 ou nas Agências da Previdência Social, 

mediante o cumprimento das exigências legais.

 De acordo com Decreto 6.722, de 30 de 

dezembro de 2008, os dados constantes no 

Cadastro Nacional de Informações Sociais - 

CNIS valem para todos os efeitos como prova 

de filiação à Previdência Social, relação de 

emprego, tempo de serviço ou de contribuição e 

salários-de-contribuição, podendo, em caso de 

dúvida, ser exigida pelo INSS a apresentação dos 

documentos que serviram de base à anotação. 

Da mesma forma, o segurado poderá solicitar, a 

qualquer momento, a inclusão, exclusão ou 

retificação das informações constantes do CNIS 

com a apresentação de documentos comproba-

tórios dos dados divergentes, conforme critérios 

definidos pelo INSS.

 As informações sobre seus dados no CNIS 

poderão ser obtidas na Agência Eletrônica de 

Serviços aos Segurados no portal da Previdên-

cia Social, na opção “Extrato de Informações 

Previdenciárias” mediante senha de acesso 

obtida  através de agendamento do serviço pelo 

telefone 135 ou solicitada na Agência da 

Previdência Social de sua preferência.

 Caso suas informações cadastrais, vínculos e 

remunerações constem corretamente no 

Cadastro Nacional de Informações Sociais – 

CNIS, será necessário apresentar os seguintes 

documentos:

• Número de Identificação do Trabalhador - 

NIT (PIS/PASEP ou número de inscrição do 

contribuinte individual/facultativo/empregado 

doméstico);

• Documento de identificação (Carteira de 

Identidade, Carteira de Trabalho e Previdência 

Social, entre outros);

• Cadastro de Pessoa Física - CPF (documento 

obrigatório).

Fonte: Previdência Social

CURIOSIDADES

Como foi inventado o automóvel?

 Pouca gente sabe, mas no dia 13 de maio, 

além da Abolição da Escravatura, também 

comemora-se o Dia do Automóvel. 

 Ainda durante a Renascença, no século XV, 

o pintor e inventor italiano Leonardo da Vinci 

projetou um triciclo movido a corda, como 

um relógio. A ideia, porém, nunca saiu do papel 

e o automóvel só começou a ganhar vida três 

séculos depois, a partir do aperfeiçoamento 

da máquina a vapor. 

 Bastou isso ocorrer para que o engenheiro 

francês Nicolas-Joseph Cugnot criasse, em 1769, 

a carruagem movida a vapor, uma das primeiras 

versões do que viria a ser o automóvel. A 

invenção de Cugnot demorou um pouco para 

se popularizar, mas em 1800 já existiam ônibus 

a vapor circulando pelas ruas de Paris. 

 O automóvel como o conhecemos hoje 

exigiu um novo salto tecnológico, que seria 

dado com a invenção do motor a explosão e a 

descoberta de que se podia usar petróleo como 

combustível, o que ocorreu a partir de 1850. 

Ainda no final do século XIX, dois engenheiros 

alemães, Karl Benz e Gottlieb Daimler, monta-

ram duas fábricas concorrentes de automóveis 

movidos a gasolina e, por isso, são considerados 

os pioneiros do carro moderno. 

 Daimler e Benz iriam, aliás, se unir em 1926, 

criando a Daimler-Benz, cujos carros, com o 

nome Mercedes-Benz, são vendidos ainda 

hoje. Todos os primeiros quilômetros da 

evolução da máquina foram percorridos na 

Europa. Os Estados Unidos, que até o início 

do século XX só copiavam os avanços tecno-

lógicos, mudaram essa história em 1908, 

quando o industrial Henry Ford passou a 

produzir carros padronizados em massa.

 De um brinquedo para ricos, o veículo se 

tornou um bem acessível: "o cavalo da família", 

como dizia Ford. Essa popularização levou à 

construção de estradas e ruas asfaltadas, 

influenciando a evolução das cidades e da vida 

moderna. Não à toa, o século XX foi diversas 

vezes chamado de "o século do automóvel".

 Os primeiros quilômetros

 1769 - Modelo pioneiro

 Foi o engenheiro francês Nicolas-Joseph 

Cugnot quem construiu o primeiro carro 

movido a vapor.  A máquina, planejada original-

mente para transportar peças de artilharia do 

exército francês não ultrapassava os 3 km/h

 1850 - Novidade explosiva

 O inventor belga Étienne Lenoir criou um 

motor a explosão que usava gás como 

combustível. Essa inovação, aperfeiçoada pelo 

engenheiro alemão Nikolaus Otto, substituiria 

o motor a vapor e seria fundamental para a 

evolução do automóvel

 1886 - Três ou quatro rodas?

 Considerado um dos pais da versão moder-

na do automóvel, o engenheiro alemão Karl 

Benz foi quem patenteou o primeiro carro com 

motor de explosão, movido a gás ou petróleo.  

Mas o triciclo era difícil de dirigir e Benz sofria 

para controlá-lo nas demonstrações públicas.

 1893 - A vez do Brasil

 Tudo indica que um automóvel como esse - 

um Peugeot modelo Tipo 3 - foi o primeiro 

carro a rodar em nosso país. Ele teria sido 

importado da França pela família Dumont, 

cujo membro mais ilustre, Alberto Santos 

Dumont, inventaria o avião alguns anos depois.

 1906 - Ainda o vapor

 No início do século XX, os carros a gasolina 

ainda conviviam com os modelos a vapor. Em 

uma corrida nos Estados Unidos, um veículo a 

vapor fabricado pelos irmãos Stanley, dois 

construtores americanos, estabeleceu um novo 

recorde mundial de velocidade: 204 km/h.

 1908 - Revolução Industrial

 Foi o americano Henry Ford quem criou a 

linha de montagem, barateando os veículos ao 

padronizar sua produção. "O Ford T pode ser 

adquirido em qualquer cor, desde que seja 

preto", dizia ele. Em 1920, metade dos carros 

do mundo seria do modelo Ford T.

Fonte: http://mundoestranho.abril.com.br/
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Ping Pong
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Registro: 7256

Chapa: 669

Nome: Douglas Faria de Paula

Idade: 36 anos

Função na empresa: Encarregado de Extração

Quanto tempo de empresa: 14 anos

Defeito: Timidez

Qualidade: Ser amigo

Comida predileta: Bife com fritas

Nas horas de folga gosta de: Passear com a esposa

Mãe é: Amor incondicional

Melhor ensinamento que recebeu da mãe: Honestidade, lealdade, 

humildade, obediência, amor.

Registro: 7265

Chapa: 685

Nome: Valtencir José Gonçalves

Idade: 35 anos 

Função na empresa: Operador - Refinaria 

Quanto tempo de empresa: 14 anos

Defeito: Timidez

Qualidade: Ajudar as pessoas

Comida predileta: Rabada

Nas horas de folga gosta de: Estar com as minhas filhas 

Mãe é: Uma benção de Deus

Melhor ensinamento que recebeu da mãe: Respeitar o próximo

Registro: 7274

Chapa: 589

Nome: Janete de Souza Estanislau

Idade: 50 anos

Função na empresa: Operadora de máquina 

empacotadora 

Quanto tempo de empresa: 14 anos

Defeito: “Todos”

Qualidade: Solidariedade

Comida predileta: Ovo com batata-frita

Nas horas de folga gosta de: Andar de bicicleta

Mãe é: Teimosia

Melhor ensinamento que recebeu da mãe: “A nunca mexer 

em nada de ninguém”

Registro: 7297

Chapa: 770

Nome: Adilson da Paixão e Silva

Idade: 51

Função na empresa: Ajudante de Operações diversas  

Quanto tempo de empresa: 14 anos 

Defeito: Alguns

Qualidade: Sinceridade

Comida predileta: Feijoada

Nas horas de folga gosta de: ler e escrever 

Mãe é: O símbolo do amor e da vida

Melhor ensinamento que recebeu da mãe: Respeitar o próximo e 

nunca desprezar a honestidade e o amor
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INGREDIENTES

Massa:
3 xícaras (chá) de farinha de trigo Granfino
1 xícara (chá) de chocolate em pó 
2 xícaras (chá) de açúcar 
2 xícaras (chá) de água fervente 
1 xícara (chá) de óleo de canola Granfino
1 colher (sopa) de fermento em pó
2 gemas
2 claras 
1 pitada de sal 

Cobertura:
1 lata de leite condensado 
¼ xícara (chá) de chocolate em pó 
1 xícara (chá) de chocolate granulado

MODO DE PREPARO

Massa: 
Em um recipiente bata as gemas com o açúcar, 
até obter um creme claro. Em um segundo 
recipiente misture a farinha de trigo Granfi-
no com o chocolate em pó, o sal, o fermento e 
as claras. Acrescente o óleo de canola Gran-
fino e a água ao creme claro alternando com a 
mistura de farinha. Divida a massa em 2 formas 
untadas. Leve ao forno pré-aquecido por cerca 
de 35 minutos. Após esfriar, desenforme.

Cobertura: 
Em uma panela, misture o leite condensado 
com o chocolate em pó. Cozinhe até dar ponto 
de brigadeiro. Espalhe sobre um dos bolos. 
Coloque o outro bolo por cima. Salpique o 
granulado.

RENDIMENTO 

10 porções

TEMPO DE PREPARO 

Aproximadamente 1h 
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CADEIRA
CALHAMBEQUE
CAMA
CAMINHAO
CANGURU
CARACOL
CARTA
CARTOLA
CASA
CASTELO


