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Editorial
SILVIA COELHO LANTIMANT
Presidente do Conselho de Administração 

Editorial
SILVIA COELHO LANTIMANT
Presidente do Conselho de Administração 

Há um ditado popular que diz 
“Mais vale um amigo na praça, que di-
nheiro no caixa” O dinheiro pode até 
faltar, mas o amigo de verdade, não. 
O dinheiro não tem o poder de con-
solar, mas o amigo de verdade, sim.

Fernando Pessoa, escritor portu-
guês (1888-1935), certa altura escreveu: 

_“...meus amigos são todos as-
sim: metade loucura, outra meta-
de santidade. Escolho-os não pela 
pele, mas pela pupila, que tem que 
ter brilho questionador e tonalida-
de inquietante. Escolho meus ami-
gos pela cara lavada e pela alma 
exposta. Amigo que não ri junto, 

não sabe sofrer junto...” 
A amizade não precisa acontecer 

com pessoas exatamente iguais e em 
certos casos, exatamente essas dife-
renças são que as une. 

Por isso, amigo de verdade, nem 
sempre tem que concordar com 
tudo que fazemos ou dizemos. 

O discordar faz parte dessa tro-
ca de experiências e nos enriquece, 
fazendo-nos uma pessoa melhor.

Infelizmente a correria dos dias 
de hoje parece que está nos afastan-
do das pessoas e quanto mais indi-
vidualistas ficamos, mais “pobres de 
espírito” nos tornamos.

Mais vale um amigo na praça, 
que dinheiro no caixa

Aniversariantes
JULHO AGOSTO
Dia 01
65    Melissa Martins Pereira              
432  Andre Luiz Rodrigues M A Costa         
789  Tiago Paes Pereira 
Dia 02
791  Fabio Magella Padilha
Dia 03
262  Rony Anderson A da Silva                            
Dia 04
409  Julio Cesar Ribeiro Goncalves         
604  Wellington Luiz da Silva Costa 
Dia 06
696  Edmilson Assis de Freitas
Dia 08
567  Expedito Gabriel S Pereira                                     
Dia 09
281  Rodrigo Santana Costa                                     
Dia 11
87    Diego dos Santos Nascimento
139  Helio Mauricio de S Santos                                
Dia 14
142  Fernando Ferreira da Silva                          
Dia 15
508  Luciana Janaina Oliveira Silva                              
621  Julio Cesar Correa Alves                                           
Dia 16
152  Aldecir Peçanha de Almeida                               
483  Fabio Henrique Dias                                                  
Dia 17
629  Manoel Messias da Roza                                            
Dia 18
143  Iran Targino dos Santos                
611  Manoel da Conceição Claudio            
619  Sergio Jose dos Reis                  
951  Julio Cesar Costa Soares

Dia 19
166  Ataide Fonseca Matos                                 
Dia 20
100  Durval Silva Neto                                                
609  Ivanildo de Souza Santos                                
Dia 22
103  Cesar Lennon Moura Rosa                
353  Ivanil da Conceição Trindade          
459  Iracema Jorge da S Medeiros                              
Dia 23
410  Silvio Elias Machado                                          
Dia 24
029  Nelson B dos Santos Junior                              
797  Jonatas D Albuquerque Pereira          
Dia 25
164  Renilson Silva                                                      
Dia 27
008  Silvia M S Coelho Lantimant            
407  Tiago Guedes de Araujo                 
819  Franklin R dos Anjos Lemos                              
Dia 28
066  Denilson de Souza Santos                               
904  Marcos Pinto da Rocha                                    
Dia 29
417  Diego Armando da S Ramos                        
943  Jorge William de O Cardozo                         
Dia 30                                                                         
440  Ronaldo Cesar Braga Ribeiro                          
816  João Vitor de Barros Batista                              
Dia 31                                                                         
456  Mariane dos S Nascimento 
 

Dia 01
454  Paulo Roberto da Silva Santos       
796  Eduardo Luiz de Jesus Salme
Dia 02
670  Julio Cesar Freitas da Silva
Dia 03
223  Carlos Alexsandro de Jesus
650  Carlos Barcia Junior
Dia 04
168  Antonio Carlos Nunes de Souza 
513  Tiago de Morais Silva
Dia 05
371  Cristiano F Batista da Silva 
Dia 07
202  Arthur Francisco da Conceição          
946  Alexander Nunes de Oliveira   
Dia 08
074  Edson Luis Costal de Lima           
430  Andre de Souza Bley Lima      
Dia 09
237  Vanderson Neves Nicolau
Dia 10
145  Robson Neves da Silva 
310  Reginaldo Costa Leite   
378  Cleber da Cunha Farias Freitas   
725  Yan de Oliveira Barbosa Souza                                                                            
Dia 11
134  Thiago Teixeira Ferreira           
720  Leonardo Pereira                    
721  Yuri Arlindo da Silva                                               
Dia 12
095  Everton A Ventura Antunes                                  
Dia 13
009  Renata Baroni Coelho                   
138  Wilkens de Melo Coelho                 
Dia 14
264  Edmilson Gonzaga Pontes

Dia 15
17    Valeria de Oliveira Medeiros
612  Fabiano Martins Pontes                 
Dia 16
801  Rafael Jose de Lima                                            
Dia 17
275  Roberto Carlos dos Santos              
792  Claudio Luiz da Silva Ferreira
957  Rosana Vicente da Cunha                                                       
Dia 18
929  Ivanildo Ferreira de Lima
Dia 19
308  Leandro de Oliveira Lima               
390  Ramon Adolfo da Cruz Pereira           
Dia 20
081  Marcio Wagner dos S Paiva         
084  Francisco M do Nascimento             
825  Brenda Jhulia C de Menezes         
Dia 21
112  Ademir Soares Machado                  
148  Amarildo Teodoro                       
Dia 22
140  Auales da Silva Nobre                  
795  Jorge Vicente de Morais Silva          
923  Alfredo Carlos Medeiros                
Dia 25
051  Vinicius Maximo Villas Boas            
Dia 26                                                                          
047  Ana Carla Simonato da Silva            
910  Carlos Alberto dos S Pimenta      
Dia 29                                                                         
452  Alberto Picciani da Silva 
Dia 30 
245  Wanderson M Araujo Almeida 
Dia 31                                                                         
149  Douglas Oliveira Maia                                  
201  Bruno Sampaio Lucas                    
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  Américo Dutra de Almeida
Engenheiro de Segurança do Trabalho
americo.dutra@granfino.com.br

Espaço

SST

As indústrias Granfino S/A, 
entre os meses de maio e agosto 
deste ano, vem executando através 
da instituição SESI / FIRJAN – RJ, 
a avaliação dos riscos ambientais, 
PPRA (Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais).

O PPRA, segundo a Norma Re-
gulamentadora nº 9 (NR 9), Portaria 
3214/78, é um conjunto de ações 
que visam à preservação da saúde 
e da integridade física dos trabalha-
dores, através da antecipação, reco-
nhecimento, avaliação e consequen-
temente controle da ocorrência de 
riscos ambientais existentes ou que 
venham a existir no ambiente de 
trabalho, levando em consideração 
a proteção do meio ambiente e dos 
recursos naturais.

À primeira vista logo se pensa que 
é um programa sobre meio ambien-
te, mas na verdade esse programa 
visa à proteção do trabalhador no 
“ambiente” de trabalho.

O PPRA é um documento funda-
mental para a proteção e saúde dos 
trabalhadores, e também para uma 
boa gestão de Segurança e Medicina 
do Trabalho na empresa.

A partir do mapeamento dos 
riscos feitos no PPRA, fica mais 
fácil fazer o monitoramento e con-
trole dos riscos existentes no local 
de trabalho. 

PPRA - Programa 
de Prevenção de 
Riscos Ambientais

Eventos

A APAE de Nova Iguaçu, com o apoio da Granfino, convida 
você e sua família para a Feijoada 2018 na RioSampa

Responsabilidade Social

Programa Minha Casa
Minha Vida
Colaboradores da Granfino recebem as chaves de suas casas

O sonho da casa própria ainda é o 
desejo de uma grande parte dos bra-
sileiros que passa muitos anos juntan-
do dinheiro para conseguir realizá-lo. 
Entretanto, é importante ressaltar 
que o sonho não está tão longe assim 
para os colaboradores da Granfino.

O Programa Minha Casa Minha 
Vida é uma iniciativa do Governo 
Federal que oferece condições atrati-
vas para financiamento de moradias 
nas áreas urbanas às famílias de baixa 
renda. Em parceria com estados, mu-
nicípios, empresas e entidades sem 
fins lucrativos, o programa tem trans-
formado o sonho da casa própria em 
realidade para muitos trabalhadores.

Sendo assim, a nossa empresa a 
princípio está oferecendo ajuda Ju-

rídica a todos os colaboradores da 
Granfino que se interessarem pelo 
projeto, que não é feito por sorteio e 
sim cadastro. E esse sonho já foi con-
cretizado para dois colaboradores da 
nossa empresa: Ivanil da Conceição 
Trindade e Ronyere de Souza Fernan-
des recentemente receberam as chaves 
de suas casas.

Quem se interessar pelo Projeto é 
só procurar o Departamento Pessoal 
da empresa munido dos seguintes 
documentos: CTPS, CPF, Identi-
dade, Comprovante de Residência, 
Certidão de nascimento ou casa-
mento e três últimos contracheques, 
ou procurar a senhora Marlene, 
correspondente da CEF na Área de 
Lazer da Granfino. 
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Patrocínio

Granfino patrocina Arraial centenário
Famosos animam festa do Retiro dos Artistas

Agosto foi o mês escolhido para o Arraial do 
Retiro dos Artistas, que está completando 100 
anos de existência e atraiu uma multidão para 
Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. De 02 a 05 
de agosto o Retiro abriu suas portas para rece-
ber a tradicional festa junina que está na sua 71ª 
edição. A Granfino patrocinou o evento com o 
fornecimento de mais de 5 mil quilos em ali -
mentos para o preparo de pratos, que foram ven-
didos nas diversas barracas de comidas típicas a 
f im de arrecadar fundos para a instituição.

A nossa empresa deixou a decoração da festa 
ainda mais bonita com displays personalizados e 
dois inf láveis do Pasqualino, mascote da Granfi -
no, que foram instalados na entrada do evento e 
perto do palco para melhor exposição da marca.

O objetivo do evento, que recebe milhares 
pessoas, foi arrecadar fundos para a manuten-
ção da Casa, que abriga hoje mais de cinquenta 
ar tistas em idade avançada. A festa contou com 
uma programação de atrações da música popular 
Brasileira, que participaram sem cobrar cachê 
com o mesmo objetivo, de ajudar na manuten-
ção do Retiro dos Artistas.  

Do funk ao forró, o público se animou com o 
som de Belo, Naldo Benny, Alcione, Cesar Me-
notti e Fabiano, Melanina Carioca, Pabllo Vit -
tar, Jojo Todynho, Mc Pocahontas, É o Tchan 
e muitos outros. O evento contou também com 
uma programação voltada para os pequenos, 
com atrações como Topetão, Danny Pink, Ana 
Dance e outros.
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Sobre o Retiro dos Artistas:
Oficialmente fundada em 13 de 

agosto de 1918, no teatro Trianon, 
por 68 profissionais, o grupo se  
reuniu pela 1° vez em 19 de agosto 
de 1918 para eleger a sua diretoria, 
com a presença de 133 artistas, no 
velho Cine teatro Pathé.

Com o passar do tempo e devi-
do a alguns acontecimentos, a Casa 
dos Artistas se resumiu ao trabalho 
assistencial do Retiro. Vivendo de 
doações, campanhas, a “nova insti-
tuição” tratou de investir na quali-
dade de atendimento, visto que, o 
número de profissionais da área ar-

tística aumenta cada vez mais.
Atualmente atendendo 52 Artis-

tas de todas as áreas, a todos são ofe-
recidas aulas de Yoga, fisioterapia, 
tratamentos odontológicos, salão de 
beleza, hidroginástica, teatro, dança 
cinema, desenvolvimento de traba-
lhos cognitivos, psicólogos, unidade 
de apoio e cinco refeições diárias.

Nestes 100 anos de existência a 
Casa dos Artistas escreveu uma rica 
história artística, social e assisten-
cial, tendo permanecido até os dias 
de hoje como uma instituição de  
caráter único em nosso País.
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Lançamentos

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

Inauguração

Granfino na inauguração 
da Casa Aurora Rações 
Rede abre filial em Itaipava

Comunicação

Patrulha Aérea Civil visita as Indústrias Granfino 
Grupamento de resgate presta primeiros socorros em situações de emergência

No dia 01º de junho a maior casa de rações e artigos 
para animais na Ceasa do Rio de Janeiro inaugurou 
uma filial em Itaipava. E a Granfino esteve presente 
nessa inauguração que foi um sucesso.

Localizada na Estrada da União Indústria,  
nº 10.699, em Itaipava, Município de Petrópolis, a loja 
que conta com todo o mix de produtos da Linha Gran, 
Nutrição Animal.

No dia 08 de agosto a Granfino recebeu a presença da 
Patrulha Aérea Civil, que através do colaborador Paulo  
Roberto da Silva Santos vieram até a empresa a fim de  
conhecer as dependências do parque Industrial. 

A Patrulha Aérea Civil do Estado do Rio de Janeiro 
(PAC/RJ) é uma instituição de Força Auxiliar de Resgate 
permanente, organizada com base na hierarquia e na  
disciplina, destinada aos serviços de Prevenção e Educação 
Ambiental, de Busca, Resgate e Assistência Social, a prestar 
socorros nos casos de inundações, desabamentos ou catás-
trofes, sempre que haja vítimas em iminente perigo de vida 
ou ameaça de destruição de haveres, juntamente com os 
órgãos competentes ou até a chegada destes.

A PAC vem realizando seu objetivo em serviços sociais 
de atendimento às crianças através de ações voluntárias,  
palestras e atividades de treinamento de primeiros  
socorros, onde possui um corpo de voluntários treinados 
e capacitados para o atendimento em desastres, resgate em 
selva e mar através de mergulhadores.

Proprietário da Casa Carlos Alberto Sousa, sua esposa 
Cláudia Conceição, Filho Daniel Valentim, Representante 
Orlando e Coordenador de Vendas Alexandre Conceição.
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Patrocínio

Granfino patrocina atleta de Jiu-Jitsu
Colaborador conquista pelo segundo ano consecutivo 1º Lugar no Campeonato Profissional 

Há mais ou menos um ano atrás 
começamos a falar sobre o investi-
mento da Granfino no talento do 
atleta jiujiteiro Denilson Pereira 
Rosa. E de lá para cá esse estímulo 
só tem sido fortalecido.

Pelo segundo ano consecutivo 
o colaborador Faixa Marrom con-
quistou o 1º Lugar no Campeonato 
Estadual Rio Open de Jiu-Jitsu Pro-
fissional 2018, realizado no início 
de junho no Colégio Metodista, 
em Queimados.

Já no início de julho o atleta con-
quistou o 3º lugar no 5º Samurai 
Kombat de Jiu-Jitsu (Liga de Jiu-Jitsu 
do Sudeste), que aconteceu na Arena 
Olímpica da Juventude, na Vila Mili-
tar, em Deodoro. “Lutei na categoria 
adulto pluma. Como sempre fui o 
mais leve da categoria e estava pesan-

do 59kg e meus adversários sempre 
quase no limite, em torno dos 64kg. 
Infelizmente nessa competi-
ção não consegui levar o 
ouro”, diz Denilson.

E os objetivos, assim como os trei-
nos, não param por aí. A Granfino 

continua investindo no atleta e 
fica na torcida por seu suces-

so e conquistas!
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Trabalho e entusiasmo
Numa fazenda, onde havia um pequeno grupo de 

trabalhadores desmotivados, certo dia chegou um 
novo trabalhador que se chamava Zé; Zé era um jovem 
agricultor em busca de trabalho e, como todos que ali 
moravam, recebeu para morar uma simples e velha 
casa enquanto trabalhava na fazenda.

Mas ao ver a casa suja e maltratada, resolveu fazer 
uma faxina geral. Com parte de suas economias que 
havia guardado comprou algumas latas de tinta, cui-
dou da limpeza e, em suas horas vagas, lixou e pintou 
as paredes da casa com cores alegres, além também de 
colocar f lores nos vasos.

Os outros companheiros de trabalho sempre lhe 
perguntavam:

– Como você consegue trabalhar tão alegre e sem-
pre cantando ganhando tão pouco?

E o Zé respondia:
– Bem, este trabalho é tudo que eu tenho. Em vez 

de ficar reclamando, prefiro agradecer por ele. E esta 
é uma das maneiras que encontrei de agradecer.

E todos admirados, pensavam: “Como ele pode 
pensar desta maneira? ”

O entusiasmo do Zé, em pouco tempo, chamou a 
atenção do dono da fazenda, que pensou: “Alguém 
que cuida com tanto cuidado e carinho da casa que 
emprestei, certamente cuidará com o mesmo capricho 
da minha fazenda”.

O patrão foi então até a casa do Zé, e após tomar 
um café bem fresquinho, ofereceu ao jovem a posição 

de administrador da fazenda.
Seus amigos agricultores, quando souberam da no-

vidade, comentavam:
– O que faz algumas pessoas serem bem-sucedidas 

e outras não?
E quando estes comentários chegavam aos ouvidos 

do Zé, ele respondia:
– A diferença está no entusiasmo; nossa capacida-

de de realizar e dar vida nova a tudo que nos cerca, 
mudando a nossa realidade e a realidade de todos os 
que estão ao nosso redor.

A palavra entusiasmo vem do grego “en-theos-asm” 
que significa “sopro de Deus dentro”. Se a respiração 
é nossa principal fonte de energia física, o entusiasmo 
é a principal fonte de energia motivacional. 

Quando as pessoas compreendem a importância e 
o significado do seu trabalho, e o fazem com entusias-
mo, não apenas imprimem sua energia mental, mas 
aplicam toda a sua força para realizá-lo. O entusiasmo 
inspira credibilidade, faz crescer a força de vontade, 
ajuda a renovar as forças e faz-nos ver a derrota como 
uma nova oportunidade para começar e fazer melhor.

Fonte: Blog do Fabossi
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de Segurança do Trabalho. “Foi aqui que conheci 
meu marido e aqui passei o período mais lindo da 
minha vida, que foi a minha gestação”, diz a mãe 
do Gustavo e esposa há 9 anos do Engenheiro  

Carlos Eduardo Cunha.
Quando questionada sobre 

quais são seus planos para o fu-
turo, Rosana declara que quer 
continuar desenvolvendo seus 
projetos junto a Responsabili-
dade Social da Granfino e co-
laborar ainda mais com a em-
presa como um todo. Quanto a 
vida pessoal seu maior projeto 
para o futuro é ver seu filho 
crescer com muita saúde, feli-
cidade e educação.

Depoimento

Eu me encontrei 
na Granfino 
Histórias de sucesso

A proatividade é uma característica bastante va-
lorizada pelas empresas atualmente. Desenvolver 
essa habilidade, além de ser positivo por uma ques-
tão profissional, também é bastante interessante 
para a vida de uma forma geral, 
seja no ambiente profissional, 
quanto no pessoal. Um indiví-
duo proativo é aquele que não 
espera que as circunstâncias 
guiem suas ações, pois ele está 
no controle da situação. Ele está 
sempre atento para o que acon-
tece ao seu redor e, ao notar que 
pode contribuir com algo, rapi-
damente toma uma atitude. 

E se tratando de pessoa pro-
ativa, a coluna desse mês não 
poderia deixar de entrevistar a 
colaboradora Rosana Vicente 
da Cunha, que durante 8 anos 
trabalhou como Coordenado-
ra de Eventos e Promoções no 
Marketing, e em 2018, depois 
de 2 anos afastada, a convite 
do Departamento Pessoal, re -
tornou à empresa para assumir 
o Setor de Responsabilidade 
Social da Granfino.

Dotada de um carisma in-
comparável, Rosana conta com 
seu jeito acelerado e extroverti-
do que desde 2009 presta ser-
viços voluntários na Comissão 
Organizadora da Semana Nacional da Pessoa com 
Deficiência Intelectual e Múltipla, organizada 
pela APAE-Nova Iguaçu em parceria com a Gran-
fino Alimentos.

Formada em Relações Públicas, Técnica em Pu-
blicidade e Pós-Graduada em Marketing Empresa-
rial, Rosana relata que durante toda a sua vida 
trabalhou com Eventos e Promoções e que está 
amando dar continuidade ao Projeto Social junto 
à empresa. “A Granfino tem total importância na 
minha vida, pois foi a primeira empresa na qual 
trabalhei durante tanto tempo e mantenho uma 
excelente relação no ambiente de trabalho”, diz a 
colaboradora.

E foi aqui na Granfino que Rosana conheceu seu 
marido, que na época trabalhava no Departamento 

“Foi aqui que 
conheci meu 

marido e aqui 
passei o

período mais 
lindo da

minha vida, 
que foi a

minha
gestação”
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Trade Marketing

Copa do Mundo 2018
Promotores usam o tema Copa do Mundo na criação de pontos extras 

Não deu. Depois do começo va-
cilante, com empate com a Suíça 
o Brasil avançou. Venceu, conven-
ceu. Deu esperança aos milhões 
de torcedores animados para, em 
2018, chegar ao sonhado hexa-
campeonato. Até que, diante da 
Bélgica, a Seleção caiu. 

Embora a nossa torcida tenha 
sido positiva, infelizmente a taça 
do Campeonato do Mundo de 
Futebol mais uma vez não foi nos-
sa. Em compensação, a temática 
Copa do Mundo serviu de inspira-
ção para que os nossos Promotores 
desenvolvessem a criatividade de 

uma maneira colorida e decorada 
para expor os produtos Granfino.

Sendo assim, para gerar atrati-
vidade e estimular as vendas, os 
Promotores criaram pontos extras 
em locais estratégicos com mui-
to verde, amarelo e azul. Confira  
as fotos: 
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Trade Marketing

Os 4 C’s da Negociação
Representantes recebem Treinamento sobre Ciclos da Venda

No mês de junho, mais exatamente no dia 08, o Su-
pervisor de Vendas Rodrigo Moreira, durante a reunião 
mensal, promoveu um treinamento com representantes 
comerciais sobre o ciclo da maestria em vendas.

O objetivo desse treinamento foi mostrar aos represen-
tantes qual a importância de seguir o ciclo em vendas e 
os 4 C’s da negociação, que são 4 elementos chave para 
qualquer profissional alcançar a expertise na arte da ne-
gociação eficaz.

1.  Conhecimento de si mesmo
2.  Conhecimento do cliente
3.  Conhecimento do produto
4.  Conhecimento do concorrente

De acordo com Rodrigo, o objetivo principal do en-
contro foi passar para os representantes o ciclo de vendas 
que engloba a negociação, abordagem do cliente, verifica-
ção da troca, assim como do produto vencido e falta dele 
na área de venda. “Se faz necessário todo esse ciclo antes 
de chegar na mesa do comprador. Com o domínio desses 
indicadores é possível abrir as possibilidades de ter maio-
res ganhos e rentabilidade. Diminuindo as rupturas, evi-
tando trocas e o alcance da satisfação do nosso cliente”.

Após uma melhor análise da dinâmica do trabalho, 
Rodrigo observou que embora possa parecer tudo óbvio, 
muitos não seguem estes passo a passo e deixam de trazer 
oportunidades para empresa, deixando assim de faturar. 
“Não se deve ir direto ao comprador sem olhar o que tem 
no estoque ou o que tem na avaria e deixam de vender, 
deixam de trazer melhores resultados, melhores ganhos 
ou cadastro de mix”, finaliza o Supervisor que durante o 
treinamento simulou uma área de vendas com os produ-
tos Granfino e dos principais concorrentes.
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Receita

Pizza Deliciosa de Liquidificador
INGREDIENTES
• 2 ovos
• 1 1/2 xícara de leite (xícara de 240ml)
• 1 colher de sopa de margarina
• 1 colher de chá de Sal Refinado Granfino
• 2 colheres de sopa de queijo ralado
• 1 1/2 xícara de Farinha Trigo Granfino
• 1 colher de sopa de fermento em pó

Recheio/cobertura:
• 4 colheres de sopa - de Molho de Tomate Refogado 
 com manjericão Granfino
• Presunto em fatias
• Mussarela em fatias
• Tomate cortado em fatias
• Orégano e azeitonas a gosto

MODO DE PREPARO
1. Bater no liquidificador os ovos, leite, 

Sal Refinado Granfino, açúcar, mar-
garina e queijo ralado. Acrescentar a 
Farinha de Trigo Granfino e bater muito 
bem. Logo em seguida acrescente o 
Fermento e pó e bata novamente.

2. Coloque a massa em uma forma de pizza untada (forma 
36x2cm). Leve ao forno em temperatura de 250º e dê uma pré- 
assada (em torno de 15 minutos sem pré-aquecer o forno).

3. Retire a pizza do forno e coloque o Molho de Tomate  
Refogado com Manjericão Granfino, queijo Mussarela em 
fatias, o Presunto em fatias, o tomate em fatias, as azeitonas 
e o orégano por cima.

4. Leve ao forno novamente até assar totalmente a massa  
e o queijo derreter.

Tempo de preparo
45 min

Rendimento
2 porções

Passatempo

Sudoku

12 JULHO/ AGOSTO de 2018  Nº 143


