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 A Firjan de Duque de Caxias realizou o 9° 

Encontro de Negócios do Grande Rio, no 

SESI de Duque de Caxias, entre os dias 29 e 

31 de Maio. O evento, que acontece há doze 

anos, promoveu o encontro de diversas 

empresas para troca de experiências, 

palestras e exposição de fornecedores aos 

empresários. A iniciativa procurou trazer aos 

empresários acesso a novos mercados e 

informações estratégicas para melhorar a 

gestão de suas empresas. Alem disso, foram 

apresentadas palestras que abordaram 

perspectivas de negócios e desafios ao desen-

volvimento. A Granfino participou com a 

apresentação de sua história e exposição de 

seus produtos e lançamentos.

EMPRESA

9º Encontro de Negócios 
do Grande Rio

EMPRESA

Granfino participa da III Exposição 
da Indústria Local, durante a 
Semana Nacional da Indústria. 

ESPAÇO SAÚDE

 O que é:
 É uma enfermidade caracterizada pelo 

acúmulo excessivo de gordura corporal, 

ocasionando prejuízo à saúde do indivíduo.

 Como se desenvolve e se adquire:
 O ganho de peso é diretamente proporcio-

nal à ingestão alimentar e à redução do gasto 

energético (falta de atividade física). Esse gasto 

pode ser dependente de fatores clínicos e 

endócrinos, incluindo doenças nas quais a 

obesidade é decorrente e de distúrbios hormo-

nais. Mas, em boa parte, a obesidade é a intera-

ção de diferentes fatores, como o componente 

genético, o ambiente socioeconômico, cultural 

e educativo, além de fatores individuais e do 

ambiente familiar. 

 O que se sente:
 O excesso de gordura corporal não procura 

sinais e sintomas diretos, salvo quando atinge 

valores extremos independente de severidade. 

Podendo apresentar limitações estéticas 

acentuadas de movimentos, alterações da 

coluna vertical, altura do quadril, joelhos e 

tornozelos, além de doenças varicosas superfi-

ciais e profundas, geralmente com úlcera de 

repetição e erisipela. 

 De acordo com a OMS temos:

 

 Como se trata:
 1. Reeducação Alimentar – Ingestão ali- 

mentar hipocalórica (pouco açúcar e gordura) 

balanceada, sendo aconselhados 800 cal/dia.  

 Nos casos de obesidade mórbida, clínica ou 

orientada por nutricionistas e endocrinologis-

tas, pode se chegar à cirurgia bariátrica. 

 2. Atividade física: Exercícios ou qualquer 

movimento que resulte em gasto energético e 

que melhore o condicionamento físico.

 3. Medicamentos – Deverá ser acompanhado 

por endocrinologista ou nutricionista, visto 

que, os moderadores de apetite são altamente 

nocivos para o Sistema Nervoso Central.

 4. Determinação e força de vontade. 

Obesidade

Carlos Alberto Rodrigues de Almeida
Médicos do trabalho

 O evento foi realizado pela Representação 

Regional da Firjan/CIRJ na Baixada Fluminen-

se, nos dias 16 e 17 de maio, nas dependên-

cias do Sistema Firjan de Nova Iguaçu. O 

objetivo do encontro foi de reunir as empre-

sas representativas da região e ampliar o 

entrosamento entre os empresários que 

compõem a nossa área de abrangência. A 

Granfino participou com um estande de 

produtos que foi visitado por autoridades, 

conselheiros, visitantes e alunos da rede 

Sesi/Senai que estiveram presentes no 

evento. A ação faz parte da programação das 

comemorações da Semana Nacional da 

Indústria, uma iniciativa da Firjan que 

acontece todo ano no mês de maio.

*Obs.: IMC é o índice de massa corpórea, calculado pela divisão 
do peso pela altura elevada ao quadrado. 

Colaborou: Rosana Vicente -
coordenadora de Eventos 
e Promoções.
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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

Junho
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 É muito importante ter alguém para amar, mas antes de 

amarmos alguém, precisamos nos amar, pois refletimos aos 

outros aquilo que somos e o que realmente sentimos.  Assim, 

em razão do mês de junho ter um dia dedicado aos namora-

dos, aproveito a oportunidade para mostrar um poema de 

Mário Quintana. No intuito de ilustrar o quanto é importante 

primeiramente se amar, para depois aprender a amar alguém, 

de forma plena e feliz.

 Feliz dia dos namorados!!! 

Aprenda a gostar de você 
 "Aprenda a gostar de você, a cuidar de você e, principalmente, a gostar de 
quem também gosta de você...
 A idade vai chegando e, com o passar do tempo, nossas prioridades na 
vida vão mudando...
 A vida profissional, a monografia de final de curso, as contas a pagar...
 Mas uma coisa parece estar sempre presente... A busca pela felicidade, com 
o amor da sua vida. 
 Desde pequenas ficamos nos perguntando "quando será que vai chegar?" E 
a cada nova paquera, vez ou outra nos pegamos na dúvida "será que é ele?".
 Como diz meu pai: "nessa idade tudo é definitivo", pelo menos a gente 
sempre achava que era.
 Cada namorado era o novo homem da sua vida.
 Fazíamos planos, escolhíamos o nome dos filhos, o lugar da
lua-de-mel e, de repente...
 PLAFT! Como num passe de mágica ele desaparecia, fazendo criar mais 
expectativas a respeito "do próximo".
 Você percebe que cair na guerra quando se termina um namoro é muito 
natural, mas que já não dura mais de três meses.

 Agora, você procura melhor e começa a ser mais seletiva.
 Procura um cara formado, trabalhador, bem resolvido,
inteligente, com aquele papo que a deixa sentada no bar o resto da noite.
 Você procura por alguém que cuide de você quando está doente, que não 
reclame em trocar aquele churrasco dos amigos pelo aniversário da sua avó, 
que jogue "imagem e ação" e se divirta como uma criança, que sorria de 
felicidade quando te olha, mesmo quando você está de short, camiseta e chinelo.
 A liberdade, ficar sem compromisso, sair sem dar satisfação, já não tem o 
mesmo valor que tinha antes.
 A gente inventa um monte de desculpas esfarrapadas, mas
continuamos com a procura incessante por uma pessoa legal, que nos 
complete, e vice-versa.
 Enquanto tivermos maquiagem e perfume, vamos à luta... E haja dinheiro 
para manter a presença em todos os eventos da cidade: churrasco, festinhas, 
boates na quinta-feira.
 Sem falar na diversidade, que vai do Forró ao Beatles.
 Mas o melhor dessa parte é se divertir com as amigas, rir até doer barriga, 
fazer aqueles passinhos bregas de antigamente e curtir o som...
 Olhar para o teto, cantar bem alto aquela música que você adora.
 Com o tempo, você vai percebendo que para ser feliz com uma outra 
pessoa, você precisa, em primeiro lugar, não precisar dela.
 Percebe também que aquele cara que você ama (ou acha que ama), e que 
não quer nada com você, definitivamente não é o homem da sua vida.
 Você aprende a gostar de você, a cuidar de você e, principalmente, a gostar 
de quem também gosta de você.
 O segredo é não correr atrás das borboletas... é cuidar do jardim para que 
elas venham até você. 
 No final das contas, você vai achar, não quem você estava procurando, mas 
quem estava procurando por você! "

                                                                   Mário Quintana

Dia 1
044     Robson da Silva Sousa  
121     Pedro Ferreira Gomes Filho      
Dia 2
023     Jose Batista de Oliveira Filho     
196     Vagner Estevao Martins      
Dia 3
005     Jose Antonio Gomes Coelho       
Dia 5
541     Thiago Luciano Soares      
883     Odair de Souza Lima       
Dia 6
046     Amanda J Roque dos Santos      
841     Sergio Jose Pacheco dos Santos     
853     Catia Siciliano Silverio           
Dia 7 - Corpus Christi
482     Junior Rodrigues Martins       
526     Welington Fagundes da Silva        
540     Fabio Felix da Silva           
Dia 8
030     Thiago Santos da Silva         
422     Jorge Nei Monteiro Bastos         
584     Rafael Rodrigues da Penha      
689     Luiz Fernando Ramos              

Dia 9
255     Jose Roberto Lopes                 
645     Luiz Carlos Galdino de Franca       
Dia 10
249     Severino Emidio da Silva          
Dia 12 - Dia dos Namorados
131     Marco Antonio Santiago Pereira      
574     Ricardo Teixeira de Almeida         
Dia 13 - Dia do Santo Antônio
Dia 14
236     Renato Mauricio de Mattos           
346     Wiliam Francisco da Silva          
563     Luciano Santos de Oliveira        
Dia 15
224     Jose Edgley Ferreira Neves           
Dia 16
623     Valdeci Marques de Oliveira         
Dia 17
157     Paulo Cesar da Costa Ribeiro       
188     Diogo da Silva                
Dia 18
286     Reginel da C. Lotti Junior         
539     Vagner Caxias Pereira da Costa      
861     Luiz Correa da Silva             
Dia 19
508     Paulo V de O Cortes Balcellos     
545     Claudia Souza dos Reis            
Dia 20
034     Cleucio Goncalves Lantimant        

Dia 22
068     Robson Lourenco da Silva           
200     Douglas Martins Campos         
492     Rita Fatima Rosa               
592     Diego Jonatan de Lima           
Dia 23
067     Paulo Roberto Gomes Coelho       
534     Allan Neves Lima                 
Dia 24
902     Joao Batista Siqueira        
Dia 25
156     Anesio da Rosa Januario            
172     Luiz Fernando Abreu Maria            
199     Luciano Pereira do Nascimento       
542     Je�erson Gomes Benites       
941     Adriano Pereira Carvalho            
Dia 26
463     Anderson Miranda Chaves       
Dia 27
698     Fabio Jose dos Santos           
Dia 28
016     Bruna de Mello Matias                
108     Jose Pedro Santiago Filho          
Dia 29
079     Gilmar Cantarino                    
394     Humberto Costa Simeao             
649     Pedro Paulo da Silva              
Dia 30
358     Josue Mariano Machado            
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EMPRESA

Visita Estratégica
EMPRESA

Granfino avança em infraestrutura e tecnologia 
em busca de excelência no mercado. 
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 Granfino é a primeira indústria de Nova 

Iguaçu a receber a visita anual do 4º Grupa-

mento de Bombeiros Militar. 

 No dia 24 de maio deste ano, a Granfino 

recebeu uma visita cordial e estratégica de 

comandantes do 4° Grupamento de Bombeiros 

Militar – o Tenente Coronel Fabio Feitosa e os 

comandantes dos destacamentos de Nilópolis, 

Belford Roxo e Paracambi –, além de outros 

nove oficiais do corpo de bombeiros. Segundo 

o comandante do batalhão, o Tenente Coronel 

Feitosa, este processo é um reconhecimento de 

área, que é utilizado no treinamento de equipe 

e também como rotina, para conhecer as 

condições do município e seus pontos críticos. 

“Este tipo de visitação é sempre interessante 

não só por nos enriquecer culturalmente, mas 

principalmente por torná-los mais preparados 

para uma eventual emergência na localidade. As 

Indústrias Granfino foram escolhidas devido a 

sua relevância para a operacionalidade deste 

GBM”, afirmou Feitosa. 

 A recepção foi feita pelo Diretor Industrial, 

Fernando Coelho, a Coordenadora de Projetos 

Cátia Siciliano, o Engenheiro de Segurança do 

Trabalho, Américo Almeida e a Engenheira 

Química, Patrícia Cabral. Na ocasião, nossos 

diretores mostraram diversos setores da 

fábrica, desde estoques às divisões de refino e 

embalagem de produtos, além de explicarem 

aos oficiais o funcionamento do parque 

industrial Irmãos Coelho. Os profissionais da 

Granfino aproveitaram para esclarecer e 

consultar o batalhão com relação aos 

melhores procedimentos preven-

tivos a incêndios. “Aproveitamos a 

visita cordial e fizemos algumas 

consultas para atendermos 

nossos funcionários e a comuni-

dade com o máximo de qualida-

de. Com isso, podemos 

incrementar ainda mais nossa 

segurança e estrutura nesse 

período de reformulação da 

empresa”, acrescentou Américo, deixando 

acertado, então, uma visita da Granfino ao 

quartel do Comando de Bombeiro da Área 

da Baixada, com demonstrações de procedi-

mentos em situação de emergência, a convite 

de Feitosa. 

 O encontro aconteceu devido a uma filosofia 

preventiva de trabalho do grupamento, que 

anualmente visita uma série de grandes empre-

sas e indústrias da região a fim de saber como 

funcionam operacionalmente e estruturalmen-

te estes espaços. O aspirante a oficial do 

Batalhão Militar Felipe Gonçalves mencionou o 

quanto foi proveitosa esta demonstração que 

 A empresa que nos últimos anos passa 

por um amplo projeto de reestruturação, 

agora se prepara para o crescimento 

logístico dos próximos cinco anos. 

 O projeto de expansão e modernização da 

área logística da Granfino deu início em maio 

deste ano com a implantação de software 

avançado de controle de estoque e 

movimentação. O novo modelo de gerencia-

mento de logística industrial vai implicar 

diretamente em benefícios como a nova 

organização do layout de fluxo e otimização 

do trabalho, além de um controle maior 

sobre o lote e economia dos custos e 

despesas. Serão investidos cerca de 

três milhões de reais, com um retor-

no deste investimento esperado 

para os próximos quatro anos. 

 Segundo o diretor da Meridian 

Group, que elaborou consultoria e 

projeto, Jayme Reis, toda essa 

mudança vai implicar em qualidade e 

rapidez no atendimento ao cliente, 

com o prazo máximo de entrega de dois 

dias. “O sistema vai monitorar de tal forma, 

que permitirá mais clareza nos relatórios 

gerenciais. Será possível perceber facilmente 

os problemas da empresa, como também 

qual é o melhor funcionário, o melhor 

vendedor e até o melhor cliente. Da mesma 

forma o funcionário vai produzir mais e 

trabalhar menos, além de receber novos 

treinamentos de rotina para lidar com 

equipamentos de ponta”, afirma. 

 A primeira parte do projeto consiste em 

um sistema de gerenciamento utilizado pelas 

principais indústrias em todo o mundo: o 

WMS (sigla em inglês para “gerenciamento 

de armazenagem”). O nosso software foi 

desenvolvido pela Saga Sistemas, que é uma 

das empresas líderes no mercado. Sua 

função é a de gerenciar depósitos e centros 

de distribuição, ou seja, dentro da Granfino 

ele irá ajudar a organizar o trabalho da área 

operacional dando mais dinamismo, princi-

palmente, ao estoque e à movimentação de 

entrada e saída de matéria-prima e merca-

doria. “Com isso vamos 

qualificar nossas ven-  

das. Vender mal não é 

rentável, a empresa 

precisa vender bem. 

Vamos poder tra- 

tar todo cliente 

como cliente, do 

pequeno arma- 

zém ao grande 

supe rmercado” , 

esclarece o diretor 

da Meridian Group.

 Os próximos passos 

do projeto envolvem 

também ampliações 

de galpões existentes 

4

facilitou sua visão operacional. “Sempre ficamos 

imaginando como seria a proporção e nosso 

procedimento em um incêndio de uma empre-

sa desse porte. Hoje já tenho essa ideia mais 

clara e saberia como agir”. Contou o aspirante, 

depois que os profissionais da Granfino explica-

ram algumas particularidades da fábrica como, 

por exemplo, os setores onde o fogo se alastra 

ao se jogar água. 

e a construção de um novo galpão de 

armazenamento e a implantação de um 

roteirizador que fará um mapeamento das 

melhores rotas de distribuição dos produ-

tos. De acordo com o gerente de Planeja-

mento e Controle de Produção da Granfi-

no, Sérgio Martins, essa mudança poderá 

trazer um avanço crucial para o crescimen-

to e melhoria na rotina da empresa, como 

aumentar mais 3.800 posições-pallets, 

reduzir a movimentação de empilhadeiras 

e, com isso, o risco de acidentes. Ainda se 

pode fazer a separação dos produtos com 

mais rapidez e menos erros. “Desde o 

início da implementação já observamos 

mudanças positivas como a redução de 

horas extras e distribuição de caminhões 

ao longo da semana”, avalia. 



 A Granfino é a patrocinadora oficial da 

feijoada da Escola de Samba Império Serrano, 

de Madureira e participou da reinauguração 

da quadra após paralização por reforma. 

Muitas atrações e artistas prestigiaram o 

evento e a Granfino incrementou visualmen-

te o espaço com banners, uniformes e 

infláveis. Os shows da bateria “Sinfônica do 

Samba”, dos imperianos Arlindo Cruz e Alex 

Ribeiro e outros 20 grupos de samba do 

bairro, acompanhados da famosa feijoada da 

Tia Néia, foram um sucesso para os 5.500 

convidados. O prefeito da cidade do Rio de 

Janeiro, Eduardo Paes, também foi conferir a 

nova estrutura da quadra e as premiações 

conquistadas pela Escola de Samba da 

Serrinha. Após oito meses de reforma, ao 

custo de R$ 1,5 milhão, bancado pela prefeitu-

ra, o espaço agora conta com rampas para 

portadores de necessidades especiais, banhei-

ros maiores e uma grande cozinha industrial. 

Colaborou: Rosana Vicente - 
coordenadora de Eventos e Promoções.
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RH PENSANDO EM VOCÊ

O que te motiva?

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

 Motivação é algo subjetivo. O que 

motiva uma pessoa, não necessariamente 

motiva outra.

 

 O que nos mantém vivos, com vontade de 

acordar todas as manhãs saindo para mais um dia, 

é algo que vai muito além de ganhar dinheiro para 

a nossa sobrevivência e da nossa família;  é o 

desejo de conquistar algo que nos fará muito feliz 

e realizado a cada dia. Ao longo de toda a nossa 

existência, devemos ter um motivo, um objetivo 

traçado.  Esse é o segredo para termos uma vida 

próspera e feliz, pois, a partir do momento que 

deixarmos de ter um objetivo, estaremos mortos.  

 Certamente todos nós, um dia ou outro, 

podemos sentir que estamos desmotivados, pois 

todos temos momentos ruins na vida. Porém, 

nesse momento, é muito importante voltar a 

nossa atenção para os objetivos que um dia 

traçamos. É importante tornar nítida a visão do 

que realmente queremos. Temos que fazer um 

esforço muito grande para nortear os passos em 

direção aos objetivos, isso se dá pela consciência 

que temos de que, mesmo sem forças, é necessá-

rio continuar a fazer as coisas acontecerem. É 

claro que, ao continuarmos a nos movimentar 

em direção a nossa meta, automaticamente 

iremos manter a motivação. Dessa forma, esteja 

aberto para se conhecer plenamente. Pare um 

pouco agora, pense e avalie, até descobrir a 

essência de seus motivos. Se você já descobriu o 

seu motivo verdadeiro, então, agora, dedique a 

sua vida para conquistá-lo e, só assim, poderá 

dizer que é uma pessoa motivada e feliz!
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EMPRESA

Império Serrano reabre quadra com
feijoada e muitas atrações

EMPRESA

Ping Pong
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 Entre os dias 13 e 22 deste mês, a cidade do 

Rio de Janeiro será palco de um evento de 

proporção internacional. Trata-se da Confe-

rência das Nações Unidas sobre o Desenvolvi-

mento Sustentável, que ficou conhecida como 

Rio+20, porque marca os vinte anos de 

realização da Rio-92, uma outra Conferência 

das Nações Unidas que abordou o tema do 

Meio Ambiente e Desenvolvimento.

 A Rio+20 é a expressão de um anseio 

mundial de que a nossa relação com a natureza 

precisa ser mudada. Não é mais possível que se 

pense no desenvolvimento econômico de forma 

a não garantir a preservação do meio ambiente. 

Não é mais viável explorar a natureza pensando 

que seus recursos são infindáveis. Não podemos 

esquecer de que não somos os últimos a habitar 

o nosso planeta. Outras gerações virão. E o que 

deixaremos para elas? Um mundo à beira da 

destruição ou um mundo onde a vida poderá se 

realizar com qualidade? A sustentabilidade é a 

solução para que possamos viver razoavelmente 

bem e, ao mesmo tempo, garantir a possibilidade 

de vida neste mundo para as nossas gerações 

futuras. Ela implica a satisfação da necessidade 

das gerações atuais, sem comprometer a capaci-

dade das gerações futuras de satisfazer as suas 

próprias necessidades.

 A Rio+20 será norteada por dois temas 

principais: a economia verde no contexto do 

desenvolvimento sustentável e da erradicação 

da pobreza, e a estrutura institucional para o 

desenvolvimento sustentável. Seu objetivo é a 

de renovação e de implementação por parte 

dos países-membros das Nações Unidas do 

compromisso político com a sustentabilidade.

 O evento será composto por três momen-

tos. O primeiro, que está previsto para os dias 

13 a 15 de junho, é a reunião dos representan-

tes governamentais para decidir os documen-

tos que serão adotados na Conferência. O 

segundo momento será composto por painéis 

de reflexão com a sociedade civil, que aconte-

cerão nos dias 16 a 19, no Riocentro. E o 

terceiro, previsto para os dias 20 a 22, é a 

reunião do segmento de alto nível da Confe-

rência, que contará com a presença de 

diversos chefes de Estado e de Governo. 

 Além desses momentos, a Rio +20 será 

acompanhada por muitos eventos paralelos 

organizados por diversas instituições e entida-

des, que acontecerão no Riocentro e em 

outros locais da cidade do Rio de Janeiro.

 A Conferência da Rio+20 não se trata de 

um evento alheio a nós. Embora não participe-

mos dela, a temática que ela aborta consiste 

em algo comum a todos nós: a responsabiliza-

ção eficiente para a implementação da susten-

tabilidade. As empresas, inclusive a nossa, estão 

iniciando isso por meio da Responsabilidade 

Social, que relaciona o compromisso de cresci-

mento econômico com o desenvolvimento 

social e ecológico. Contudo, essa é uma tarefa 

de todos. Cada um de nós deve realizar ações 

que não coloquem em risco a sobrevivência da 

natureza. Nesse sentido, o importante é que as 

discussões da Rio+20 saíam do papel e se 

transformem em ações, decisões políticas, pois 

caso contrário, o futuro dos nossos descen-

dentes talvez esteja comprometido.     

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Rio+20: exigência de sustenta-
bilidade para a garantia da 
existência das gerações futuras 

Carlos Henrique Menditti
Núcleo de Responsabilidade social Gran�no
responsabilidadesocial@granfino.com.br

Registro: 6461

Chapa: 629

Nome: João Ramos de Oliveira

Idade: 63

Função na empresa: operador de máquina

Quanto tempo de empresa: 20 anos

Defeito: minha postura nos relacionamentos

Qualidade: honesto

Comida predileta: rabada

Torce por qual time: nenhum

Pratica algum esporte: ginástica 

Nas horas de folga gosta de: ficar com a família

Como pretende comemorar este dia dos namorados? Respeitando a 

pessoa com quem convivo e ter um bom amor. 

Registro: 6408

Chapa: 868

Nome: Sebastião da Silva Siqueira

Idade: 51

Função na empresa: aux. Manutenção predial

Quanto tempo de empresa: 21 anos

Defeito: sinceridade 

Qualidade: ser bom

Comida predileta: carne seca

Torce por qual time: Botafogo

Pratica algum esporte: não

Nas horas de folga gosta de: dormir

Como pretende comemorar este dia dos namorados? namorando

Registro: 7110

Chapa: 375

Nome: Uilson Alves de Almeida

Idade: 63

Função na empresa: motorista 

Quanto tempo de empresa: 14 anos

Defeito: chato e prestativo

Qualidade: brincalhão

Comida predileta: feijoada

Torce por qual time: flamengo

Pratica algum esporte: não

Nas horas de folga gosta de: andar de bicicleta e caminhar

Como pretende comemorar este dia dos namorados? Dando um 

abraço bem forte na minha esposa.

Registro: 7782

Chapa: 957

Nome: Rosana Vicente da Cunha

Idade: 34 anos

Função na empresa: Coordenadora de eventos 

e promoções

Quanto tempo de empresa: 4 anos e meio

Defeito: teimosa

Qualidade: ser prestativa

Comida predileta: strogonoff de carne

Torce por qual time: flamengo

Pratica algum esporte: não

Nas horas de folga gosta de: ficar com o meu filho e marido

Como pretende comemorar este dia dos namorados? Jantando 

em algum restaurante legal com meu marido.
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MODO DE PREPARO

  Em uma tigela colocar a farinha de trigo 

GRANFINO fazendo no centro um buraco. 

Acrescentar o fermento desmanchado em um 

pouco de leite morno. Colocar o sal, o açúcar, 

o fubá GRANFINO, a margarina, a 

erva-doce e os ovos, misturar e sovar bem. 

Deixar descansar por 40 minutos no forno 

morno apagado.

  Fazer então as broinhas do formato que 

quiser e deixar crescer já na forma untada 

com manteiga e farinha de 

trigo especial ou fubá 

GRANFINO, dentro do for- 

no morno (apagado).

  Crescendo, levar ao forno a 

200°C, até que as broas 

estejam douradas.

RENDIMENTO 

20 porções

INGREDIENTES

• 7 xícaras de chá de farinha de trigo 

Granfino

• 3 xícaras de chá de fubá Granfino

• 2 xícaras de chá de açúcar

• 2 tabletes de margarina

• 1 colher de chá de sal

• 100g de fermento de pão

• ½ copo americano de leite morno

• Erva-doce a gosto

• 3 ovos


