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Editorial

SILVIA COELHO LANTIMANT
Presidente do Conselho de Administração
Há uns 8 anos, li o livro Empresas Extraordinárias e então, fui
sublinhando os tópicos que me chamavam atenção, por serem verdades
com as quais eu compartilhava.
Todo ensinamento verdadeiro e
correto, passe o tempo que for, sempre permanecerá. As verdades escritas no livro que li, compartilho agora, pois são ensinamentos para ficar.
A primeira delas eu cresci ouvindo meu pai falar: “Um Líder é
para servir a empresa e não a empresa servir a ele. ” Essa é uma das
razões porque muitas das empresas,
principalmente, as familiares, se desintegram logo na segunda geração.
A segunda verdade foi: “ Ao longo dos tempos, as empresas crescem
e podem vir até morrer, pois se não
se reinventarem para melhorar a
vida dos seus clientes, certamente
seus concorrentes o farão”. O resultado disso são empresários que
ficam se lamentando da perda de
clientes, sem procurar solução para

atrair novos!
A terceira, é complementação da
segunda verdade, reforçando seu
ensinamento: “ - Oferecer aos clientes o que eles querem, reagir com
rapidez e manter os custos baixos”
Em outras palavras, leia-se –
Preço, Qualidade e Atendimento.
A quarta verdade está no capital humano, sem o qual nenhuma empresa pode prescindir:
“- A forma como os empregados
se sentem ao trabalhar numa empresa é um importante propulsor
de sucesso.” Melhor que salário, é
o respeito que o empregador tem
pelo seu empregado!
Na sequência, o autor indica que
a quinta verdade está nas mãos de
quem faz: “- Algumas decisões devem ser tomadas juntamente com
os níveis operacionais, pois são estes que fazem a empresa acontecer
lá na base da pirâmide. ”
Mais atual do que nunca, está a
sexta verdade: “- Austeridade com

Aniversariantes

Aniversariantes

JANEIRO

Dia 01
067 - Aneilton N dos Santos
608 - Lidelso Barroso
Dia 02
664 - Renato da Silva Ramos
731 - Jose Marques M da Silva
Dia 03
538 - Vitor Amancio C dos Santos
674 - Jadilce Caetano Pimenta
Dia 04
247 - Claudio Luiz C Chagas
Dia 06
654 - Anderson Ddo Nascimento
665 - Reinaldo Braga
Dia 07
111 - Helio Cabral da Cunha
260 - Evandro dos Santos Gomes
443 - Valdir Martins da Cruz
820 - Maria Mikaelly dos S Silva
Dia 08
742 - Angelo Marques de Souza
Dia 10
099 - Paulo Cesar B da Silva
669 - Douglas Faria de Paula
Dia 11
113 - Bruno Eduardo da Silva Sales
Dia 13
273 - Francisco Celio de Lima
427 - Rodrigo Felix de Oliveira
765 - Thiago Luiz Rosa Marinho
866 - Leonardo R Nogueira
Dia 14
294 - Sebastião Pessanha
Dia 15
132 - Leonidas Erminio
219 - Marcelo da Silva Nunes
724 - Alex E da Conceição
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os Gastos”.
Se há 8 anos isso já era fato a ser
perseguido pelas empresas, hoje,
em tempos de crise, mais ainda. E
aquelas três perguntinhas básicas
que como pessoas físicas devemos
fazer antes de pensarmos em gastar
dinheiro, também valem para as
empresas: É preciso? Tenho dinheiro? Tem que ser agora?
Conforme fui aprofundando na
leitura, cheguei na parte em que
o autor fala dos valores essenciais
das empresas, que para mim, foi a
mais valiosa das verdades e ensinamentos, que deverão estar sempre
nos norteando:
“- As pessoas jurídicas, assim
como as pessoas físicas, também
têm caráter. O caráter da empresa
é medido não pelo que ela declara,
mas pelo modo como ela opera.
Assim, cheguei a seguinte conclusão:
“Todo setor de uma empresa é o
retrato do seu gestor!

FEVEREIRO
Dia 16
107 - Edmilson Sabino Xavier
210 - Carlos Silva de Santana
Dia 18
379 - Virgilio dos Santos Correia
618 - Marcelo Senna de Oliveira
Dia 19
414 - Douglas Silva de Lima
667 - Francisco A de Carvalho
Dia 20
179 - Josue do N Ramos
401 - Reginaldo P Rodrigues
403 - Aguinaldo S da Silva
Dia 21
059 - Patricia C A de Campos
Dia 22
357 - Mateus W S Silva Pereira
429 - Robson Augusto G Dias
808 - Leticia Rosa Braga
Dia 23
053 - Flavio Nogueira Borges
Dia 24
662 - Nilton Sanchez da Silva
908 - Alan Santana Almeida
Dia 25
880 - Edgar Renato R Xavier
Dia 26
097 - Jorge de Mattos Kaeller
368 - Antonio Dias Duarte
Dia 27
367 - Jose Roberto Pereira
Dia 29
903 - Luiz Alexandre C de Souza
Dia 30
913 - Israel Callegari da Silva
955 - Felipe Coelho Lantimant
Dia 31
690 - Fabio Cesar de O Vieira

Dia 01
006 - Fernando de A Coelho
Dia 03
550 - Josiel Moraes da Silva
Dia 04
389 - Denis Lucio da Silva Altino
Dia 05
190 - Alexandre de Abreu Cabral
213 - Jeferson Luiz Santos de Paula
942 - Eduardo Silva Viegas
Dia 07
658 - Robson Mauricio de Mattos
Dia 09
104 - Valmir da Silva Barcelos
535 - Lucas Pinto Tudeia
Dia 10
354 - Renato Cassimiro dos Santos
Dia 11
445 - Sandro Ferreira da Silva
509 - Jonatan do N Oliveira
536 - Jonair da C Vieira Marinho
556 - Jailton Bernardino da Silva
Dia 13
372 - Gilliano de Souza Mello
722 - Jose Celso de Azevedo
Dia 14
350 - Valdeir da Silva Barcelos
579 - Ronald Dias Jose
Dia 15
093 - Denilson do Couto Moni
Dia 16
919 - Vinicius Canedo de Andrade
Dia 17
027 - Arionaldo de Araujo Delfino
Dia 19
679 - Cesar Augusto dos Santos
805 - Marcelo Marcos da S Melo
938 - Robson da Silva Tavares

Dia 20
182 - Juarez Ferreira
Dia 21
276 - Damião Alves Pereira
678 - Nelson A Ferreira de Souza
Dia 22
555 - Jonata da Silva M Souza
Dia 24
070 - Leandro dos Santos Guida
Dia 25
362 - Eli Santos Paula
693 - Andre Luiz Dias de Paula
Dia 26
088 Paulo Cesar Santos Lima
155 - Claudio Goncalves de Freitas
512 - Jonatan Lepage Silva
Dia 27
055 - Alexandre Guida de Almeida
109 - Charles Julio de Souza
Dia 28
673 - Valmir dos Santos
920 - Marcio Rogerio G Barbosa

Espaço

SAÚDE

Responsabilidade Social

Granfino faz ação
solidária
de
Natal
Crianças de abrigo recebem presentes
Quando chega o final de ano
a maioria das crianças pede
aquele presente que tanto deseja ao Papai Noel, não é mesmo?
Mas nem sempre o Papai Noel
aparece. E em muitos abrigos
não é diferente. Muitas delas
nem acreditam em Papai Noel
e nem aguardam o bom velhinho por enfrentarem uma vida
sem fantasias, mas com dezenas
de dificuldades.
E para alegrar um pouco a
vida dessas crianças, o Natal das
seis crianças do Abrigo Municipal de Queimados foi bem diferente. No dia 22 de dezembro,
os colaboradores da empresa, a
convite do Núcleo de Responsabilidade Social, apadrinharam
as crianças com brinquedos,
roupas e calçados.

Todos os presentes foram arrecadados com os colaboradores
da empresa e encaminhados à
instituição que acolhe crianças
de 3 a 13 anos órfãs ou vítimas
de vários tipos de violências que
estão sob sigilo de justiça. “A
maioria dessas crianças e adolescentes está no abrigo por determinação judicial e não podem
ficar com os pais porque foram
vítimas de maus tratos ou estão
ali para adoção. Elas precisam
de cuidado e amor para poder
sonhar com um futuro melhor”,
declara Carlos Henrique Menditti, do Núcleo de Responsabilidade Social.		
Agradecemos a todos os colaboradores que contribuíram
para que o Natal dessas crianças
fosse melhor.

Viroses e o verão
O verão, além de trazer temperaturas ambientais elevadas que geram sensações térmicas de até 50º C, ocasiona
fortes pancadas de chuva, geralmente
no final dos dias, capazes de produzirem
inundações e acúmulos de água em vias
públicas e nos jardins das residências.
Estes dois fatores combinados (acúmulo de água e temperaturas altas) fornecem a
condição climática ideal para eclosão e proliferação de larvas do mosquito vilão do verão: Aedes Egypit, que tem a capacidade de
transmitir doenças viróticas importantes,
causadoras desde problemas articulares,
hematológicos, neurológicos (microcefalia,
Síndrome de Guillan Barrée), e até de evolução muitas vezes letal. Tais viroses são representadas pela Dengue, Chicungunha,
Zika e também pela Febre Amarela.
As autoridades médicas nacionais e
a mídia tem dado destaque a ocorrência
mais elevada de Febre Amarela em regiões (zonas de mata) próximas à fronteira
de Minas Gerais com o Espírito Santo.
Importa esclarecer que esta Febre Amarela pertence à forma Silvestre em que o
transmissor é o mosquito Haemagogus.
Existe ainda a forma Urbana da Febre
Amarela, que no passado foi combatida por Oswaldo Cruz que empreendeu
uma grande cruzada para exterminação
dos focos urbanos do mosquito Aedes
Egypit, já que tal mosquito ao picar uma
pessoa infectada pelo vírus da Febre Amarela, torna-se infectado e assim e capaz de
transmitir o vírus para outras pessoas.
A Febre Amarela possui vacina capaz
de imunizar as pessoas que vão estar expostas ao vírus causador, seja por habitarem em zona onde ocorre a doença, seja
por planejarem se dirigirem a tais locais.
Tal vacina deve ser aplicada em crianças
com mais de 6 meses e pessoas com menos de 60 anos, e sua validade é de 10
anos. Quem toma duas doses da vacina
fica imunizado pelo resto da vida.
Este artigo serve sobretudo para alertar a
importância do combate ao mosquito Aedes Egypit, que deve ser diário e constante
sobretudo neste período de calor e chuvas
fortes de verão. Serve ainda como informativo esclarecedor sobre o surto de Febre
Amarela que vem ocorrendo na zona silvestre de Minas Gerais com o Espírito Santo,
tranquilizando quanto a não ocorrência, até
o momento, de nenhum caso de febre amarela urbana no Rio de Janeiro.
Dr. Eduardo Santos

Médico do Trabalho
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Especial

Unidade Móvel do SESI realiza exames de
audiometria na Granfino pelo segundo ano
Colaboradores passam por avaliação de acuidade auditiva
No período de 04 a 31 de janeiro os colaboradores da Granfino
puderam realizar o exame de audiometria sem se afastar do ambiente de trabalho. Em parceria
com o SESI, pelo segundo ano,
uma Unidade Móvel de Saúde
Ocupacional ficou instalada no
pátio da empresa para que os colaboradores da produção pudessem
fazer uma avaliação da acuidade
auditiva, ou seja, uma avaliação
da capacidade que o indivíduo
tem em ouvir determinados sons
em determinadas frequências.

Em torno de 330 colaboradores
da Granfino, que trabalham em setores com o nível de ruído acima da
normalidade, dados obtidos através
das avaliações ambientais (Programa
de Prevenções Ambientais - PPRA),
foram atendidos pelo Fonoaudiólogo Aroldo da Silva Furtado, especialista em Audiologia Clínica, que
trabalha no projeto itinerante do
SESI. O médico explica que os procedimentos consistem na inspeção
do meato acústico, realizado por via
aérea e via óssea, além da anamnese.
“O exame dura apenas 10 minutos

em paciente com audição normal e
identifica precocemente as possíveis
alterações na audição, o que possibilita intervenção e evita o agravamento da perda e prejuízo social e
profissional do colaborador”.
De acordo com o Serviço de
Segurança do Trabalho da Granfino, esse tipo de exame fornece
subsídios para a adoção de programas que visem a prevenção da
perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados e
a conservação da saúde auditiva
dos trabalhadores.

Sobre as Unidades Móveis do SESI
Para levar mais qualidade de vida, saúde e aumentar a produtividade dos trabalhadores das indústrias, o SESI tem
disponibilizado unidades móveis para o atendimento nos locais de trabalho. As unidades móveis são bem equipadas
e contam com profissionais para o atendimento nas áreas de Radiologia, Saúde Ocupacional, Consultório Médico
e Odontologia. São oferecidos os seguintes exames de saúde: Odontologia, RX (PA e Perfil), Audiometria, Acuidade
Visual, Eletroencefalograma, Eletrocardiograma, Espirometria, Exames Laboratoriais e Exames Clínicos.
As ações móveis evitam o deslocamento do colaborador do seu ambiente de
trabalho, prevenindo assim, transtorno de tempo e financeiro. Além de facilitar
um melhor fluxo no atendimento, com agilidade na realização das consultas e
exames, evitando que o colaborador se ausente por longo período da empresa.

Unidade Móvel da Saúde
Ocupacional nas
Indústrias Granfino
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Evento

Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e Indústria
do Rio de Janeiro promove jantar
Granfino participa de Confraternização Ospitalità Italiana
No dia 13 de dezembro, o
Conselheiro Administrativo das
Indústrias Granfino, Carmelo
Mastrangelo, representou a nossa
empresa no Jantar de Confraternização Ospitalità Italiana 2016
da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro, que contou com a presença
de 75 participantes.
Na ocasião, a confraternização
da comunidade ítalo-brasileira
do Rio de Janeiro, agradeceu a
confiança depositada na Câmara,

que comemorou mais um ano de
esforços e sucessos para a aproximação entre Brasil e Itália, tudo
isso apreciando o que há de melhor na gastronomia italiana. A
nossa empresa ofereceu 5 cestas
recheadas de produtos Granfino
para sorteio durante o jantar.
Importantes nomes da comunidade empresarial ítalo-brasileira
estiveram no evento, como a participação do Cônsul Geral da Itália
Riccardo Battisti, dos Conselheiros da Câmara Ítalo-Brasileira e o

Embaixador Dr. Frederico Cesar Araujo, Diretor da Firjan Internacional
e o Conselheiro Administrativo da Granfino, Carmelo Mastrângelo

Presidente, Alessandro Barillà.
Durante o encontro, o Presidente da Câmara comunicou que
a iniciativa “Uma Amatriciana
para Amatrice” (Campanha de
Solidariedade Brasil-Itália para as
famílias vítimas do terremoto) angariou um total de R$ 34.483,96
que serão entregues ao prefeito de
Amatrice, uma das cidades mais
atingidas pelo terremoto na Itália.
O Presidente entregou para o Cônsul Geral da Itália um cheque simbólico com o valor das doações.

Funcionários da Câmara: Sr. Giorgio Rossi, Diretor Executivo e
Srª Iannancilda, Ass. Financeira, fazendo entrega ao Associado Dr. Teixeira

Nº

132 JANEIRO/ FEVEREIRO de 2017

5

Trade Marketing

Resultado da Campanha os 300
Promotor Júlio conquista uma TV de 40’
A campanha “os 300”, que durante o período de outubro a dezembro focou na exposição dos produtos Granfino nos pontos de vendas, foi um sucesso. Cada promotor
que apresentou o ponto extra dentro da dinâmica estipulada da campanha, atingiu uma pontuação na contabilização final. E as pontuações foram bastante acirradas, o que
além de gerar incentivo entre os participantes, comprovou bons resultados com metas devidamente alcançadas.
O saldo da campanha via Spaymarket foi de 143 pontos extras ao mês, o que totalizou 430 novos pontos extras
no período de 90 dias, o que gerou uma média de 05 pontos extras por mês para cada promotor. “Acreditamos que
toda a equipe teve uma parcela positiva para o excelente
resultado que obtivemos. E aqui vai o meu muito obrigado pelo empenho e dedicação de todos os envolvidos”,
esclarece Fellipe Silva, Coordenador de Trade.
Trabalhos muito bem executados, pontos extras montados e fotos enviadas. A campanha teve muitos elogios
com relação ao desempenho dos participantes. E nada
mais justo do que os ganhadores recebem premiações.
Confira o resultado e as fotos dos pontos extras:
01º Lugar: 1 TV Full HD LED TV 40’ ficou com
o promotor Júlio César
02º Lugar: Jefferson Felipe
03º Lugar: Rafael André
04º Lugar: Anderson de Souza
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Promotor: Júlio César
Loja: Guanabara Penha

Equipe de Trade Marketing Granfino

Equipe de Trade Marketing Granfino

Ponto Extra Rede Economia
Promotor Rafael André
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Comunicação

Torneio de Futebol
dos Amigos da Granfino

Colaboradores se reúnem para a última partida de 2016
Que o brasileiro ama futebol, todo mundo já
sabe. Mas o que talvez ninguém pare para pensar
é que o fascínio pelo esporte não se trata apenas
de um jogo de 11 contra 11, com todos tentando
colocar a bola dentro do gol. Essa paixão envolve muito mais do que a partida em si. Amizade,
companheirismo, encontros extratrabalho, reunião
dos amigos, conversa fiada e até mesmo rivalidades
entre os times, pois assim como na vida, o imprevisível está sempre presente. Mas no final das contas
o que importa é a diversão.
Sendo assim, na sexta-feira do dia 09 de dezembro
aconteceu o futebol de final de ano dos colaboradores da nossa empresa. Nada oficial, mas que formou
6 times para disputa do primeiro torneio intitulado por eles mesmo como “Futebol dos Amigos da
Granfino”. Times com lideranças dos colaboradores
Cleber, Diego, Ridan, Renato, Cláudio e Renan se
enfrentaram após um dia de trabalho para disputar
o torneio com direito a troféu e pênaltis na final. E
o time campeão foi o do Cleber, composto por ele
mesmo, César Lennon, Hudson, Lucas e Tiago.

Time campeão (da esq. para dir.):
Thiago, César, Cléber,
Lucas e Hudson
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Times são montados para disputa

Depoimento

Eu me encontrei
na Granfino
Histórias de sucesso

Em algum momento você já ouviu dizer que estudar
é a melhor forma de vencer na vida. E esse conceito
continua cada vez mais forte, pois o principal agente de seu estudo é você mesmo. Até porque ninguém
pode aprender em seu lugar e nem mesmo os melhores
livros e professores são capazes de fazer com que você
aprenda, sem seu desejo e vontade. Com isso, podemos avaliar
que a primeira condição para se
aprender algo é querer aprender.
E em seguida basta estudar. O estudo é a ferramenta que não só
abre portas para o futuro e o sucesso, mas principalmente abre as
portas para o conhecimento e as
novas possibilidades.
E por falar em novas possibilidades, o primeiro entrevistado do
ano que se inicia é um exemplo
de quem quer aprender. Morador
do pequeno município Paraíba do
Sul, que fica na Região Serrana
do Rio de Janeiro, o promotor Vinícius Canedo de Andrade, mais
conhecido como Canedo, acaba
de conquistar a vaga de Supervisor
dos Promotores. Ele, que há cinco
anos trabalha na Equipe de Merchandising da Granfino,
sempre teve a orientação da mãe professora Tania Canedo para estudar e se aperfeiçoar seja em qualquer área
de seu desejo. Tanto fez que se formou em Marketing e
logo em seguida fez uma MBA em Gestão Empresarial e
Marketing. “A Granfino mudou minha vida, pois onde
moro não há grandes empresas, logo, não temos muitas
oportunidades”, conta o colaborador que antes de fazer
parte do quadro de funcionários da Granfino trabalhou
numa lanchonete como balconista e internamente em
uma outra empresa finalizando notas.
Com apenas 28 anos de idade, Canedo diz que a promoção a Supervisor dos Promotores foi mais um passo
alcançado na sua vida profissional e que se sente muito
feliz e valorizado. “Espero poder agradecer a oportunidade trabalhando muito em prol da empresa e gerando os
resultados desejados. Pretendo dar muitos “passos” na
minha carreira profissional dentro da Granfino, local que
tem orgulho em trabalhar”.
Quando perguntado quais são seus planos para o futuro como Supervisor dos Promotores, o colaborador com

sotaque quase mineiro responde que primeiramente quer
pensar no presente e que está bastante motivado para assumir essa nova função. “Meu principal objetivo vai ser
trabalhar bem e positivamente para corresponder às expectativas da empresa. Quero muito que meu trabalho garanta bons resultados e que contribua com o crescimento
da Granfino e consequentemente
de todos nós colaboradores”, finaliza o futuro Supervisor que está
pronto para liderar a equipe.

“A Granfino

mudou minha
vida, pois onde
moro não há
grandes empresas,
logo, não
temos muitas
oportunidades”
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Coisas da vida
“Seja a mudança que você quer ver no mundo”.
Essa é uma frase famosa de Mahatma Gandhi que
acreditamos no seu mais profundo significado. Para a
gente, transformar vidas é transformar o mundo em
um lugar melhor.
As pessoas normalmente pensam que a mudança
parte do outro e assim esperam as coisas acontecerem:
o irmão ceder, o governo melhorar, o carro do lado
dar passagem, mas a realidade é que a mudança tem
que partir de cada um de nós. Para isso, é preciso ter
autoconfiança, determinação e estar preparado para a
vida, coisas que a gente constrói dia a dia, passo a passo. Seja com um passo de cada vez, mas vá fazendo sua
parte devagarinho.
E para fazer essa diferença no mundo é preciso também ter coragem. Mas não aquela coragem que todos
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estão acostumados de embates e batalhas, mas a coragem vinda do próprio significado da palavra “ agir com
o coração”, esse sim é o verdadeiro ato de coragem.
Por isso, continue crescendo e se aperfeiçoando.
Inspire amigos, parentes, conhecidos, desconhecidos,
pessoas que precisam desse suporte, passe adiante a
transformação que acontece com você.
Quanto mais vidas transformarmos, melhor para o
mundo a nossa volta.
Inspire o mundo ao seu redor, talvez essa seja uma
das únicas maneiras de você mudar, verdadeiramente,
alguém.

Trade Marketing

Campanha Verão Granfino
Estação do ano é tema para criação de pontos extras
Devido ao grande sucesso da
“Campanha Os 300”, a Equipe de
Vendas em parceria com o Setor
de Marketing da Granfino, apresentou a Campanha de Verão, que
ocorrerá durante o período de 04
de janeiro ao dia 25 de março e
que também consiste em premiar
os promotores que atingirem o
maior número de pontos extras
conforme a criação determinada.
No entanto, nessa campanha a premiação será diferente.
A campanha baseia-se no sistema de pontuação com base nos
produtos em alto consumo no período de Verão, em que o foco das
vendas são as férias e o carnaval. A
dinâmica está diretamente ligada a
criação de pontos extras, trabalhos
com criatividade e oportunidades
apresentadas com 100% de produtos Granfino ou Cross/orelha
(integração de dois ou mais itens

relacionados ao produto) sendo
no mínimo 50% Granfino. Tendo
como os produtos de destaques:
Arroz, Atomatados, Azeites, Condimentos, Feijão Branco, Feijão Fradinho, Feijão Preto, Grão de Bico,
Lentilha, Óleos, Pipoca de micro-ondas, Tapioca e Trigo para Kibe.
O sistema de pontuação continua sendo o mesmo e estipulado
de acordo com as lojas atendidas.
Para os promotores que só atendem
as lojas do atacado e as lojas da rede
Guanabara, os pontos extras que forem desenvolvidos 100% Granfino,
garantem 6 pontos. Para o restante
da equipe fica acordado que:
• Trabalhos de criatividade (sujeito a análise): 40 pontos
• Lojas Varejo que apresentarem
100% do ponto extra Granfino:
30 pontos

• Cross com 50% e geladeira com mínimo de 10 frentes:
20 pontos
• A cada 04 flex trip de pipoca
garantem: 10 pontos
Todos os trabalhos para serem
validados devem ser fotografados,
identificados por nome da loja e
data, o destaque precisa estar precificado antes de serem enviados aos supervisores. Lembramos que as fotos
enviadas após o dia 25 de março não
serão contabilizadas e o critério de
desempate será a análise do layout
do ponto extra, e se ele atendeu a
todas exigências solicitadas.
Em breve apresentaremos os
ganhadores com suas respectivas
premiações.
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Receita

Biscoito de Cebola Crocante
INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•

2 xícaras de chá de Farinha de Trigo Granfino
1/2 xícara de chá de manteiga em temperatura ambiente
1 envelope de creme de cebola
2 colheres de sopa de água
1 ovo inteiro
Porção de queijo parmesão ralado para polvilhar

Rendimento

Tempo de preparo

2 porções

1h30min

MODO DE PREPARO

1. Peneire a Farinha de Trigo Granfino em uma tigela e junte
a manteiga, o creme de cebola, o ovo e 2 colheres de
sopa de água.
2. Misture bem a massa por 5 minutos ou até ficar lisa. Cubra
a tigela e leve à geladeira por 1 hora.
3. Ligue o forno a 180°C. Em seguida, abra a massa em uma
superfície enfarinhada, corte-a em pequenos quadrados.
4. Disponha-os em 2 assadeiras untadas com a manteiga e
enfarinhadas. Pincele com a gema e
polvilhe com queijo parmesão.
5. Leve ao forno por 15 minutos, ou até
os biscoitos ficarem dourados. Retire
do forno, deixe esfriar.

Passatempo

Sudoku

132

1
9
6
5
7
2

Nº

4
2
8
3
6
9
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