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Depressão: uma doença que preocupa o País.

Em um mundo marcado pela diversidade, a tolerância
é um pré-requisito para a paz. É também uma
alavanca para o desenvolvimento sustentável, na
medida em que estimula a construção de sociedades
mais inclusivas, mais pacíficas e mais prósperas.
É preciso promover o bem-estar, respeitando a
liberdade de expressão dos cidadãos em relação
às diferenças culturais, religiosas, raciais, sexuais e
políticas.
A tolerância não é a aceitação ingênua ou passiva
da diferença. É uma luta para que os direitos
fundamentais sejam respeitados!
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17 . REFLEXÃO

Loja 4 Rua Hisaschi Nagaoka, 3595 . Jd. São Vicente
Fone: 3308-6488 - com Drogaria Coopercica e Lotérica

Você tem experiência?

Loja 5 Rua Maria J. Rodrigues, 90 . Jd. Santa Lúcia
Campo L. Pta.
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Loja 6 Av. Humberto Cereser, 3805 . Caxambu
Fone: 4584-9530 - com Drogaria Coopercica e Lotérica

Horário de funcionamento
Loja 1 - 2ª a 6ª: 8h às 22h; sab: 7h às 22h e dom: 7h às 18h
Loja 2 - 2ª a 6ª: 8h às 23h; sab: 7h às 23h e dom: 7h às 20h
Lojas 3, 4 e 5 - 2ª a sab: 8h às 22h e dom: 8h às 18h
Loja 6 - 2ª a sab: 8h às 22h e dom: 8h às 20h
Novo
horário!
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SAÚDE

DATAS

BRASIL TEM A MAIOR TAXA DE DEPRESSÃO DA AMÉRICA LATINA
A imagem que o brasileiro é um povo alegre está desmoronando. A Organização
Mundial da Saúde (OMS) divulgou que o Brasil tem a maior taxa de depressão da
América Latina (5,8% da população) e ocupa a quinta posição mundial.
Segundo a OMS, o aumento deste transtorno mental no Brasil deve-se à falta de valores da sociedade e
também ao ritmo estressante da vida atual, que gera ansiedade. A incidência é maior nas mulheres (5,1%) do
que nos homens (3,5%).
Entretanto, profissionais da Saúde afirmam que os dados sobre as mulheres podem ser atribuídos "a uma
questão hormonal". Então, a taxa de depressão feminina seria menor do que a taxa masculina.
Estudos comportamentais revelaram que os homens estão perdendo valores, poder e liderança. Estão
desorientados. Ainda existem pensamentos machistas, como há 50 anos, e isto já não funciona mais. Existe um
vazio na busca de poder através do sexo.

SUICÍDIOS
No Brasil, os números de suicídios tendem a aumentar proporcionalmente às taxas de doenças mentais,
como ansiedade e depressão.
Conforme a OMS, a cada 45 minutos há um suicídio no Brasil, ou seja, 32 pessoas se suicidam por dia no
país. A maioria das tentativas de suicídio são de pessoas do sexo feminino. Em contrapartida, o maior número
de óbitos é de homens.
Nos últimos 50 anos, o número de jovens que se suicidam aumentou em 50% no mundo. Entretanto, o
suicídio pode acontecer em qualquer idade, inclusive com crianças.
O suicídio afeta pessoas que não conseguem lidar com as dificuldades e desafios da vida. E já se tornou um
problema de saúde pública não só no Brasil, mas no mundo.
É possível perceber os sinais das pessoas que pensam em tirar a própria vida. Elas verbalizam que estão
cansadas de tudo, que querem sumir e até que gostariam de morrer. Outro
sinal é o isolamento social. O indivíduo não quer mais companhia, evita
sair de casa.
Muitas pessoas com depressão também sofrem com sintomas como
ansiedade, distúrbios do sono e de apetite e podem ter sentimentos de
culpa ou baixa autoestima e falta de concentração.

Para alertar a população masculina
sobre o câncer de próstata, foi criado
o Novembro Azul. Este movimento
internacional começou na Austrália,
em 2003.
No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos
por causa do câncer de próstata, segundo o
Instituto Nacional do Câncer (INCA). É o tipo
de câncer que mais ocorre em homens no país,
depois dos tumores de pele.
A prevenção é fundamental porque no estágio
inicial, quando as chances de cura chegam
quase a 90%, a doença não apresenta qualquer
sintoma. Avaliação médica e o toque retal são
muito importantes.

FATORES DE RISCO
A partir dos 50 anos aumentam as chances dos homens terem a doença.
A hereditariedade é um dos principais fatores de risco. Para quem tem casos na família, a Sociedade Brasileira
de Urologia recomenda procurar um urologista a partir dos 45 anos.
Estudos apontam que afrodescendentes são mais vulneráveis (60%) em desenvolver a doença e a taxa de
mortalidade é três vezes mais alta. O sedentarismo e a obesidade também devem ser considerados.
A atividade física regular tem papel relevante na prevenção. Essa prática saudável ajuda no fortalecimento do
sistema imunológico, na prevenção da obesidade e ainda reduz o estresse.
Pesquisas revelam que a terapia de reposição hormonal com testosterona não representa risco de
desenvolvimento de câncer de próstata em homens, porém nunca se deve fazer uso de reposição de testosterona
sem consultar um médico.

SINTOMAS

RESPOSTA DA OMS

O aumento da glândula da próstata pode causar dificuldade em urinar e ser um sintoma.
Alterações do Antígeno Prostático (PSA) estão sujeitas a ocorrer em várias situações, não necessariamente
no caso de câncer. Inclusive, estima-se que o câncer de próstata está presente em 15% dos homens com níveis
normais de PSA. Daí a necessidade de se fazer o exame de toque retal.

Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano – sendo a
segunda principal causa de morte entre pessoas com idade entre 15 e 29
anos.
A depressão é uma das condições prioritárias cobertas pelo Mental Health
Gap Action Programme da Organização Mundial da Saúde. O programa quer ajudar
os países a aumentar os serviços prestados às pessoas com transtornos mentais e
neurológicos.
A iniciativa defende que, com cuidados adequados, assistência psicossocial e
medicação, dezenas de milhões de pessoas com transtornos mentais, incluindo
depressão, poderiam começar a levar uma vida normal – mesmo quando os recursos
são escassos.

TRATAMENTO
A escolha do tratamento vai depender de vários aspectos, como estado de saúde do paciente e a expectativa
de vida. Em casos de tumores de baixa agressividade há a opção da vigilância ativa, na qual periodicamente se faz
um monitoramento da evolução da doença e a intervenção só ocorre se o tumor evoluir.

• Fonte: Blog da Saúde
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• Fonte: Portal da Urologia
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COMPORTAMENTO

DICAS PARA SE LIVRAR DO ESTRESSE
O final do ano está chegando e o que mais se houve é o aumento do estresse.
Confira as sugestões para se livrar deste verdadeiro fantasma que assusta as pessoas.

1. Desconecte-se das redes sociais durante a ida ou a volta do trabalho. Quanto
mais as pessoas verificam o e-mail e as redes sociais, maior é o nível de estresse,
revelou o relatório da Associação Americana de Psicologia.

2. Se você não for do tipo que gosta de meditar, tente fazer um exercício que
vai ajudar a aproveitar o momento e sair do lugar comum. Ao passear, envolva
seus sentidos. Observe o que você vê, o que você ouve e o que você sente. Se for
possível, escolha um lugar calmo, onde possa apreciar a natureza, ouvir o canto
dos pássaros e sentir a brisa no rosto.

3. Uma maneira de domar o sentimento de que sua vida está fora do controle
é organizar suas tarefas em apenas um lugar, como em uma agenda ou bloco de
notas. Assim, acabe com a preocupação de desorganização.

4. Encontre a razão em você mesmo. O que acontecerá se você não limpar a
casa hoje? Nada. Então, aproveite sua folga sem culpa e de maneira prazerosa.

5. Descubra um hobby: leia um livro, pinte, ouça música, aprenda um
instrumento. Isso pode lhe ajudar a se concentrar no que está fazendo e se afastar
do que está em segundo plano.

6. Imagine e divague. Costumamos ficar presos em nossas rotinas e deixamos
de lado descobertas cativantes. Explorar é o oposto de fazer listas de tarefas, onde
você sabe exatamente para onde as coisas estão indo. Pegue um novo caminho ou
visite uma nova cidade e explore coisas novas.

7. Não desista de você. Comprometa-se a uma atividade regular e que seja
agradável, como aprender uma nova língua, fazer ginástica, dança, yoga, enfim,
alguma atividade motivacional.
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TURISMO

JÁ PROGRAMOU SEU REVEILLON?

MOTORISTA QUE ULTRAPASSAR 20 PONTOS SERÁ SUSPENSO 6 MESES OU MAIS

A CVC Paineiras tem ótimos roteiros e oferece descontos exclusivos para os
Cooperados Coopercica.

Está valendo desde 01 de novembro uma punição mais pesada para os motoristas que
estourarem 20 pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação): suspensão de no mínimo
seis meses.

RIO DE JANEIRO – RJ
O clima de festa, a vibe descontraída, a animação desmedida e as sempre
agradáveis temperaturas fazem da virada de ano carioca um fenômeno mundial.
Porém, antes de pensar na noite de Ano Novo, fica a dica: se possível, passe alguns
dias antes da virada no Rio. Especialmente, se for a primeira vez que estiver visitando
a Cidade Maravilhosa. A lista de museus, espaços culturais, monumentos, teatros,
casas de shows e, claro, praias é absolutamente tentadora.
Oferta exclusiva para Cooperados: pacote de 5 dias, que inclui passagem aérea
e 4 diárias de hospedagem com café da manhã no Hotel Windsor Guanabara. Valor:
12 X R$ 97,00 (sem juros).
• Preço por pessoa em apartamento duplo com saída em 28/12/2017 – sujeito
à disponibilidade.

ITACARÉ – BA

Antes da mudança na regra, o tempo mínimo era de um mês. O prazo máximo para a contagem dos pontos
continuará sendo de 12 meses. O tempo total de suspensão depende do histórico do condutor e da gravidade
das infrações cometidas.
Segundo o Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo), a média mensal de suspensão da
CNH cresceu 50% de 2015 para 2017 no Estado. Na capital paulista, a média de habilitações suspensas cresceu
55%. Os dados incluem tanto as suspensões por somatória de pontos quanto as decorrentes de uma única infração que já leva à privação do direito de dirigir, como misturar bebida e direção, ultrapassar em 50% a velocidade
máxima permitida na via ou praticar racha, entre outros casos.
Também vai aumentar o prazo mínimo para o motorista que ultrapassar os 20 pontos mais de uma vez em
um ano. Hoje, a suspensão mínima é de seis meses. A partir de agora, passa a ser de oito meses. A pena máxima
continuará em 24 meses.

CURSO
O condutor que soma 20 pontos na CNH é notificado pelo Detran e pode apresentar defesa. A suspensão começa a valer quando o motorista entregar a habilitação ao Detran. Depois de cumprir o prazo, deve fazer um curso
de reciclagem e, se passar em uma prova, receberá a habilitação de volta.

Itacaré foi construída em torno das praias que se espalham ao longo da costa, de
frente para o horizonte do Atlântico. É conhecida como a capital baiana do surf. Os
turistas costumam ficar o dia inteiro na praia e continuar à noite nos bares ao ar livre,
na rua principal conhecida como Pituba.
Oferta exclusiva para Cooperados: pacote de 8 dias, que inclui passagem aérea,
transporte aeroporto/hotel/aeroporto e 7 diárias de hospedagem com café da
manhã na Pousada Raíses. Valor: 12 X R$ 207,00 (sem juros).
• Preço por pessoa em apartamento duplo com saída em 30/12/2017 – sujeito
à disponibilidade.

PROMOÇÃO MSC PARA DEZEMBRO
O navio MSC Preziosa, como todos os navios da frota, foi projetado para oferecer aos hóspedes uma
experiência única de cruzeiro. Muito conforto, serviços especiais e alta tecnologia de navegação, respeitando
o meio ambiente.
Entre os destaques, o parque aquático, onde se encontra o Vertigo, o mais extenso tobogã
construído a bordo de um navio que se projeta para fora do transatlântico, e a cozinha aberta
do Galaxy Lounge, que serve refeições durante o dia todo e se transforma numa discoteca
panorâmica.
Oferta exclusiva para Cooperados: Cruzeiro de 5 dias - Itinerário: Santos, Ilha Grande,
Búzios e Santos. Todas as refeições incluídas. Valor: 10X de R$ 149,90 (sem juros).
• Preço por pessoa em cabine dupla interna – “Super Bingo”, com saída em 05/12/2017 –
sujeito à disponibilidade.

paineiras@cvc.com.br
11 3395-3699 / 11 94720-4665 WhatsApp
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NUTRIÇÃO

Leite:

alimento muito nutritivo
O leite é um alimento completo e oferece nutrientes para o organismo. Permite
suprir 70% das necessidades diárias de cálcio, nutriente fundamental para a
formação e a manutenção da estrutura óssea. Pesquisas apontam que um consumo
adequado de cálcio na infância e adolescência é essencial para ter ossos saudáveis
ao longo da vida.

INTEGRAL
Considerado o mais calórico de todos.
Apresenta de 3% a 3,5% de gordura natural. É o
mais encorpado e também o mais saboroso quando
comparado ao desnatado e ao semidesnatado.
Entretanto, não é indicado para quem tem
problemas de saúde como colesterol alto.
Composição em 200 ml: 120 calorias; proteínas
(6 g) e cálcio (240 mg).

DESNATADO
Tem, no máximo, 0,5% de gordura na sua
composição, e ainda mantém praticamente as
mesmas quantidades de cálcio e proteína em
relação às versões integral e semidesnatada.
Como tem pouca gordura, é indicado para pessoas
que seguem uma dieta restrita para redução de
colesterol, triglicérides ou mesmo para quem quer
perder peso.
Composição em 200 ml: 70 calorias; proteínas
(6 g) e cálcio (238 mg).

SEMIDESNATADO
Seu teor de gordura varia entre 0,6% e 2,9%,
dependendo do fabricante. Tem sabor um pouco
mais suave do que o integral. Pode ser consumido
por pessoas com alterações nos níveis de colesterol
ou triglicérides, desde que a alimentação seja
balanceada.
Composição em 200 ml: 90 calorias; proteínas
(6 g) e cálcio (240 mg).

ZERO LACTOSE
Durante o processo de fabricação, é adicionado
um tipo de enzima, a lactase, responsável pela
quebra da lactose. Seu sabor é mais adocicado do
que o leite original justamente pelo processo da
lactase. Pode ser usado na culinária. Indicado para
as pessoas com intolerância à lactose.
Composição em 200 ml: 127 calorias; proteínas
(6 g) e cálcio (238 mg).

EM PÓ
A grande diferença em relação à versão líquida é mesmo a forma de fabricação e processamento.
O principal método para torná-lo um pó é desidratá-lo, retirando a água.
Ao desidratar o leite, ocorrerá uma concentração maior dos demais nutrientes: proteína,
gordura, vitaminas e minerais. Com isso, há uma diminuição considerável no volume do produto e
um aumento significativo na sua durabilidade, podendo chegar a um mês depois de aberto.
Pode ser encontrado para diferentes faixas etárias, desde bebês até adultos, acrescido de
vitaminas e minerais; integral, desnatado, semidesnatado, sem lactose, entre outros.
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SOLIDARIEDADE

COOPERCICA DISTRIBUIU BRINQUEDOS ÀS ENTIDADES FILANTRÓPICAS
A Coopercica, como faz todos os anos, realizou a campanha “Criança Solidária,
para arrecadação de brinquedos no mês das Crianças. E contou com a participação
dos Cooperados.
As doações foram entregues às entidades
filantrópicas cadastradas: Creche Helena Galimberti,
Associação Bem-Te-Vi e Centro Educacional João de
Deus. Esta cooperativa, mais uma vez, agradece a
solidariedade dos seus Cooperados!

SORTEIOS

GANHADORES DA "COMPRA PREMIADA" EM OUTUBRO
Loja 1:
Loja 2:
Loja 3:
Loja 4:
Loja 5:
Loja 6:
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Mary Padovani
Conceição Aparecida Gatto
Francisco Vicente da Silva
José Austáquio da Silva
Adriana Aparecida de A. Serodio
Hebert Barone da Silva
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JACA
Fruta originária das florestas úmidas
da Índia, que se adaptou muito bem ao
clima tropical brasileiro.
Devido à estranheza de sua aparência, cheiro e
tamanho – algumas podem chegar a pesar 20 quilos -, a
jaca é pouco consumida no Brasil. Entretanto, apresenta
propriedades nutricionais. É rica em fibras, cálcio, ferro,
fósforo, vitaminas do complexo B (B2 e B5) e vitamina
C. Por essas características, é um alimento que ajuda na
digestão, na construção de ossos e cartilagens, além de
fortalecer o sistema imunológico.
A jaca pode ser consumida in natura, em sucos ou
vitaminas. Fica uma delícia com fatias de banana, coco
ralado e mel. Você também pode preparar compotas e
geleias com essa fruta.
As sementes são ricas em proteína. Nos países
asiáticos, é comum secá-las ao sol e depois assá-las,
comendo as sementes como se fossem castanhas.
Há pessoas que evitam manusear a jaca por causa
do látex gomoso que escorre da fruta e gruda na pele.
Para que isso não aconteça, passe óleo de coco nas
mãos e o látex será retirado facilmente.
Armazenada em pequenas porções, pode ser
conservada na geladeira por três dias. O ideal é
consumi-la logo que abrir a fruta.
A jaca apresenta cerca de 95 calorias, numa porção
de 100g.
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Fazendo
a Feira
Novembro
ACOMPANHE OS
HORTIFRUTIS DA ESTAÇÃO
Confira as hortaliças, legumes e frutas da estação que
estão em abundância de oferta e preços mais acessíveis.
Entretanto, mudanças climáticas (seca ou chuva em
excesso) podem alterar esse cenário.

Legumes

Verduras

Frutas

Abobrinha
Aspargos
Berinjela
Beterraba
Cenoura
Inhame
Maxixe
Nabo
Pepino
Pimentão
Tomate

Alho-poró
Almeirão
Brócolis
Cebolinha
Endívia
Erva-doce
Espinafre
Folha de uva

Abacaxi
Acerola
Banana nanica
Banana prata
Caju
Coco verde
Framboesa
Jaca
Laranja pera
Maçã
Mamão
Manga
Maracujá
Melancia
Melão
Nectarina
Pêssego
Tangerina
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DICAS

NÃO DESCUIDE DA SEGURANÇA
Por Vagner Souza Santos

As férias escolares se aproximam e as crianças
passam a ter maior tempo livre. Elas geralmente imitam
as atitudes dos adultos e passam a repetir os gestos deles,
sem perceberem os riscos a que estão expostas.
Dezembro e janeiro são os meses em que há aumento no atendimento
em hospitais, envolvendo crianças que sofreram acidentes domésticos.
Para eliminar os riscos de acidentes domésticos e tornar a residência mais
segura, seguem algumas dicas de segurança.
• Nunca deixe os cabos de panelas voltados para fora do fogão.
• As embalagens de produtos de limpeza, podem ser confundidas com
brinquedos ou garrafas de sucos e refrigerantes. Portanto, estes produtos
devem ser guardados em local fora do alcance das crianças.
• As tomadas devem ser protegidas com protetor de tomadas, para evitar acidentes com choque elétrico.
Vagner é Técnico de Segurança do Trabalho.
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STORYTELLING

REFLEXÃO

VOCÊ TEM EXPERIÊNCIA?

“A FELICIDADE É QUE TRAZ DINHEIRO”
O autor desta frase é o mega
empresário brasileiro Abílio Diniz,
que completou 80 anos. A sua história
empresarial começou quando tinha 20
anos e seus pais abriram uma doceria
para ele administrar.

Abílio Diniz.

Com o passar do tempo, ele a transformou no
maior grupo varejista do País, o Pão de Açúcar.
Atualmente, é membro do Conselho de Administração
do Grupo Carrefour.
Além de ser um empresário bem-sucedido
e trabalhar muito, sempre se preocupou com a
qualidade de vida de seus colaboradores. Por isso,
criou um projeto para que as pessoas não sintam
que envelhecem e se preocupem com coisas que
ele considera importantes na vida: atividade física,

alimentação, controle de estresse, autoconhecimento,
espiritualidade e amor. “Assim, elas poderão viver
mais e com qualidade”, disse Abílio.
Seu projeto de bem-estar consiste em estudar
e adquirir mais conhecimentos com pessoas que
sejam referência no mundo nesses temas. Por
exemplo, o gerontólogo Aubrey de Grey, um dos seus
consultores, defende a teoria de que as pessoas não
ficam doentes e envelhecem. "É o corpo que vai se
deteriorando e propiciando o aparecimento de mais
doenças. Se você trabalhar seu corpo no sentido de
que ele fique mais jovem, a possibilidade de adoecer
é bem menor”.
Seguidor deste princípio, Abílio vai influenciando
as pessoas a cuidarem mais dos seus corpos, das suas
cabeças, de si mesmas, dos seus relacionamentos,
da espiritualidade. “Elas vão envelhecer muito mais
tarde. Assim, poderemos ter um cara de 95 anos
fazendo as mesmas coisas do que aos 70”, afirmou.
Octagenário, o empresário não se considera
velho. “É uma questão de crença, de percepção.
Faço hoje tudo o que eu fazia 30 anos atrás. Claro,
não desço as montanhas na mesma velocidade,
mas continuo esquiando. Continuo fazendo meus
esportes, correndo, nadando, jogando squash e sigo
trabalhando. Gosto da minha casa, da minha família.
Então vou, trabalho e volto. Enquanto estiver fazendo
isso vou me considerar idoso? Para quê? Eu trabalho
hoje, mas não na mesma intensidade, porque não
preciso, mas tenho a mesma capacidade. Quanto a
relacionamentos, melhorou. Enquanto a cabeça vai
bem, os relacionamentos vão cada vez melhor. Casei
há 12 anos com minha segunda mulher, tenho uma
filhinha de 10 anos e um filhinho de 7. Minha filha
mais velha tem 55. Enquanto eu estiver sentindo a
vida desse jeito, eu não me considero nem idoso, nem
velho, nem nada. Estou seguindo a vida”, concluiu.

Quem teria coragem de escrever o texto abaixo, para conseguir o emprego dos
seus sonhos?
“Já fiz cosquinha na minha irmã para ela parar de chorar. Já me queimei brincando com vela. Já fiz bola de
chiclete e melequei todo o rosto. Já conversei com o espelho e até brinquei de ser bruxo. Já quis ser astronauta,
violonista, mágico, caçador e trapezista. Já me escondi atrás da cortina e esqueci os pés pra fora.
Já passei trote por telefone. Já tomei banho de chuva. Já roubei um beijo. Já confundi sentimentos. Já peguei
atalho errado e continuo andando pelo desconhecido. Já raspei o fundo da panela de brigadeiro. Já chorei ouvindo
música no ônibus. Já tentei esquecer algumas pessoas, mas descobri que elas são as mais difíceis de se esquecer.
Já subi escondido no telhado para tentar pegar estrelas. Já subi em árvore para pegar fruta. Já fiz juras eternas. Já
chorei sentado no chão do banheiro.
Já fugi de casa para sempre e voltei no outro instante. Já vi pôr do sol rosa e alaranjado. Já me joguei na piscina
sem vontade de voltar. Já tive ressaca. Já olhei a cidade de cima e mesmo assim não encontrei meu lugar. Já tremi
de nervoso. Já quase morri de amor, mas renasci para ver o sorriso de uma pessoa querida.
Já acordei no meio da noite e fiquei com medo de me levantar. Já apostei em correr descalço na rua. Já gritei
de felicidade. Já peguei rosas de um jardim para dar a minha amada.
Já me apaixonei e achei que era para sempre, mas para sempre não existe. Já deitei
na grama de madrugada e vi a lua virar sol.
Já chorei porque vi amigos partindo, mas descobri que logo chegam novos e a vida
é mesmo uma estação de trem: uns partem, enquanto outros chegam.
Já vivi muito. Já fotografei bastante pelas lentes da emoção. Já guardei muito
sentimento num baú, chamado coração. E, agora, um formulário me interroga, me encosta
na parede e quer saber a minha experiência!
Aí fiquei pensando se tenho experiência em plantar sorrisos ou colher sonhos.
Na realidade, gostaria de perguntar ao autor dessa pergunta o seguinte:
Experiência? Como é possível tê-la, se a todo o momento tudo se renova!”

FRASES DO EMPRESÁRIO
"Uns sonham com o sucesso. Nós acordamos cedo e trabalhamos duro para consegui-lo”.
“Deixe para se estressar apenas com o que for importante para a sua vida”.
* O autor deste texto foi aprovado no processo seletivo!
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Culinária
FIC HA 1 84

Empadão de Palmito Pupunha
Ingredientes
Massa
3 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 colher de (chá) de sal
250g de manteiga sem sal cortada em cubos e gelada
1/4 de xícara (chá) de água gelada

Recheio
500g de palmito de pupunha em conserva cortado em
rodelas
2 colheres (sopa) de azeite de oliva
1 cebola picada
2 dentes de alho picados
2 tomates picados sem pele e sem sementes
1/2 xícara (chá) de azeitona verde em rodelas
1 xícara (chá) de leite
1 colher (sopa) de farinha de trigo
1/2 xícara (chá) de salsinha picada
sal e pimenta-do-reino a gosto

Para pincelar
2 gemas
1 colher (sopa) de água
Modo de preparo
Em um recipiente misture a farinha de trigo, o sal e a
manteiga gelada amassando com os dedos para formar
uma farofa úmida. Acrescente a água gelada aos poucos
e misture até formar uma massa homogênea. Separe a
massa em duas partes e, com as mãos, use uma dessas
partes para cobrir o fundo e as laterais de uma forma de
fundo removível. Abra a outra parte de massa sobre plástico
filme, formando um disco, que será usado para tampar o
empadão, reserve ambas na geladeira. Assim que o recheio
esfriar espalhe na forma, cubra com o disco de massa, retire
o excesso, dobre para dentro da forma e pincele a massa
com as gemas batidas. Leve o empadão para assar em forno
preaquecido a 180°C por aproximadamente 30 minutos,
ou até que a massa fique dourada e crocante. Retire, deixe
esfriar por uns 15 minutos, desenforme e sirva.

Refrescante de Manga com Biscoito
de Chocolate
Ingredientes
3 mangas maduras picadas
1/2 caixa de leite condensado
1/2 caixa de creme de leite
1 envelope de gelatina sem sabor
1 embalagem de biscoito de chocolate, sem recheio

Modo de preparo
Bata no liquidificador as mangas com o leite condensado e
o creme de leite até formar um creme homogêneo. Dissolva
a gelatina de acordo com as instruções da embalagem.
Adicione a gelatina dissolvida no creme de manga, mexa
delicadamente e reserve. Monte em taças colocando o
creme na base, os biscoitos quebrados grosseiramente e
outra camada do creme. Leve à geladeira para firmar. Sirva
gelado.

Palmito Pupunha Gratinado Light
Ingredientes
300g de palmito pupunha
1 colher (sopa) azeite de oliva
1/4 xícara (chá) de leite desnatado
1 colher (sopa) de extrato de tomate
sal e pimenta-do-reino branca a gosto
150g de cream cheese light
2 colheres (sopa) de queijo parmesão light ralado

Modo de preparo
Unte um refratário pequeno com azeite, corte os palmitos
pupunha em rodelas e arrume-os no refratário. No
liquidificador coloque o leite, o extrato de tomate, o sal, a
pimenta-do-reino e o cream cheese, bata bem e despeje
sobre os palmitos. Polvilhe com o queijo parmesão ralado
e leve ao forno preaquecido a 180°C por 20 minutos. Retire
do forno e sirva imediatamente.

Recheio
Em uma panela aqueça o azeite, refogue a cebola e o alho
até ficar levemente dourado. Acrescente o tomate, o palmito
pupunha, as azeitonas e cozinhe por mais 5 minutos. À
parte dissolva a farinha no leite e adicione à panela, misture
levemente, adicione a salsinha, sal e pimenta-do-reino e
mexa até engrossar. Desligue o fogo e deixe esfriar por 15
minutos aproximadamente.

Imagem ilustrativa.

