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SAÚDE

ARTIGO

CUIDE DA VISÃO DO SEU FILHO!

A FORMAÇÃO DO VÍNCULO AFETIVO NA PRIMEIRA INFÂNCIA

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP),
qualquer obstáculo que impeça a criança de enxergar
com perfeição irá comprometer a capacidade cognitiva,
motora e até afetiva, já que gestos e condutas sociais são
assimilados por observação.
O Conselho Brasileiro de Oftalmologia registra, anualmente, mais de 35
mil crianças com perda de visão no país. Além disto, há no Brasil mais de 140
mil com baixa visão. De modo geral, metade desses casos ocorrem por causas
evitáveis, sendo 15% tratáveis e 28% preveníveis.

DICAS
- É importantíssimo fazer o Teste do Olhinho, um exame que pode detectar precocemente algumas das maiores
causas de cegueira infantil na faixa etária de 0 a 5 anos: a catarata, o glaucoma congênito e o retinoblastoma (o
câncer na retina). Durante o primeiro ano de vida, o sistema visual da criança está em pleno
desenvolvimento.
- Após o primeiro ano de vida, o exame Reflexo Vermelho também é usado no
rastreamento do câncer na retina.
- Nas crianças maiores, os sinais de alerta são dor de cabeça, coçar muito
os olhos, aproximar demais os objetos para enxergá-los e esbarrar sempre em
móveis, acidentalmente.
- Em qualquer idade, avise o médico sobre anormalidades na cor da pupila
e no reflexo registrado em fotografias – se um dos olhos apresentar uma
mancha branca, por exemplo.
- O estrabismo, além de distorcer as imagens, causa a perda gradual da
visão e fica mais difícil de ser corrigido à medida que o tempo passa e a
musculatura se enrijece. Por isso, os médicos estipulam que o limite para a
intervenção é de 6 anos. Antes, porém, eles podem prescrever o uso de um
tampão no olho sadio para exercitar o estrábico.
- Um mau rendimento escolar é indício de problemas visuais.
- As consultas oftalmológicas periódicas são muito importantes,
mesmo que a criança não se queixe de nenhum desconforto. O ideal é
visitar o Oftalmologista uma vez ao ano.

Por Juliana Oliveira da Silva
O bebê, nos primeiros meses de vida, compreende o mundo através das sensações
corporais, principalmente através do toque e do contato oral.
Ao nascer, ele já tem sentimentos. Sim, é isso mesmo! O universo emocional do bebê é rico e desde o primeiro
dia de vida inicia-se o eterno aprendizado sobre como lidar com emoções como amor, ódio, agressividade, inveja,
etc.
A tarefa em lidar com o mundo interno - emoções e pensamentos – inicia-se quando ainda habita o útero
materno e continua até o último dia de vida. O bebê recém-nascido vive uma realidade em que não compreende
a diferença entre o seu corpo e o restante do mundo. A presença de um adulto-cuidador afetuoso é fundamental
para ajudá-lo com suas primeiras experiências no contato com a realidade, ou seja, as relações pessoais e o seu
reconhecimento do mundo externo.
Assim, à proporção que a criança amadurece emocionalmente e, caso disponha da estimulação social
necessária, sua capacidade em diferenciar “ela e o mundo” se desenvolve passo a passo. Reconhece pessoas,
familiares e interage com sorrisos e movimentos corporais.
O cuidador mais próximo constitui-se na sua principal referência de ligação com o mundo. A criança, nesta
fase, desenvolve um fascínio por essa pessoa, mantendo-se atenta a seus gestos e movimentos.
Os vínculos de afeto formados durante as primeiras fases do desenvolvimento da criança são a base
da construção do mundo emocional. Assim, as relações pessoais mantidas em todas as demais fases da vida
(adolescente, adulto e idoso) são marcadas pelas características dos vínculos formados ainda na primeira infância.
No caso de uma pessoa experimentar fortes rejeições quando ainda bebê, pode vir a sentir nas relações que
estabelece ao longo da vida como se não fosse bem-vinda e que não há motivos para que as pessoas a amem,
mesmo que suas relações digam o contrário.
No caso do estabelecimento de vínculos de afeto e carinho, o registro que fica pode levar a pessoa à sensação
de bem-estar e acolhimento. Por isso, os primeiros mil dias são para sempre!
• Juliana é Psicóloga – CRP 06/101760

CUIDADOS COM ACIDENTES DOMÉSTICOS!
- Retire do alcance do seu filho os produtos de limpeza e os medicamentos.
Se houver contato com os olhos, lave com água corrente e leve-o ao
Oftalmologista.
- Tome cuidado com objetos pontiagudos, como canetas.
- Em caso de traumas fortes, como os causados por brincadeiras com bolas,
leve seu filho ao médico principalmente se houver mancha ou ele relatar
flashes luminosos – mas há risco de problemas mesmo se os olhos parecerem
íntegros. É preciso descartar o descolamento de retina, que requer tratamento
no prazo de 72 horas.
- As crianças devem se expor ao sol usando óculos escuros com proteção
UV para evitar que, no futuro, desenvolvam problemas como a degeneração
macular, que leva à cegueira.
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DATAS

JUNDIAÍ POSSUI UMA DAS MAIORES COLÔNIAS ITALIANAS
Mais de 75% da população
é descendente de imigrantes
italianos.
Em fevereiro de 1874, chegava ao Brasil
o navio La Sofia com a primeira expedição de
imigrantes italianos. A travessia pelo Oceano
Atlântico não mudou somente a vida daqueles
passageiros, mas de uma nação inteira: o Brasil,
que ainda estava se formando.
Em homenagem ao primeiro navio de italianos
atracado no País, desde 2008 é comemorado o
“Dia Nacional do Imigrante Italiano no Brasil” em
21 de fevereiro.
O Museu da Imigração, na Mooca (SP),
costumava servir de hospedaria a esses
Imigrantes italianos trabalhando em plantação de café.
imigrantes. Foi um contingente imenso,
superando 1,5 milhões de pessoas que atravessaram o oceano em busca de uma nova vida - o maior deslocamento
humano da história moderna. E deixou um legado cultural e gastronômico, que pode ser comprovado na polenta,
no vinho, no tijolo, na língua, na arquitetura e na agricultura.

JUNDIAÍ
Em 1887, na Colônia, se instalaram os primeiros 22 imigrantes “vênetos” (do Norte da Itália). Em dois anos,
mais italianos chegaram e ocuparam todo o Núcleo Colonial Barão de Jundiaí. Com o passar dos anos, eles se
espalharam tanto pelas fazendas quanto na cidade, a ponto de Jundiaí ficar conhecida como a “cidade italiana”.
A mão de obra italiana chegou para substituir os negros que ainda trabalhavam em regime de escravidão nas
fazendas de café da região. A maioria dos imigrantes italianos tinha amplo conhecimento, mas era analfabeta.
Porém, com força inacreditável para mudar o cenário da economia: estimulou o crescimento comercial e industrial
e, ainda, do segmento de serviços e infraestrutura urbana.
O cotidiano não era nada fácil: os italianos chegavam ao Brasil apenas com as roupas do corpo e poucos
bens, sendo que as passagens eram subsidiadas pelo governo brasileiro. Com trabalho, as famílias italianas foram
criando seus próprios meios de subsistência, cultivando terras, criando seus filhos. Muitos grupos conseguiram
comprar pequenos lotes, montaram armazéns, organizaram várias culturas, principalmente de milho, feijão, arroz,
batata, legumes, frutas – especialmente uvas.
“A FIGUEIRA”, árvore que existiu na região central da Colônia, foi considerada o maior símbolo deste núcleo
colonial, e tornou-se lendária ao servir de “alojamento” aos imigrantes. As famílias permaneciam sob a “Figueira”,
protegidas por panos, lençóis e barracas, enquanto esperavam a liberação de seus lotes.
“FAZENDINHA” foi a denominação do Núcleo Colonial Barão de Jundiaí, implantado numa área de 221
alqueires. As estradas foram executadas seguindo as curvas de nível do terreno
e na parte central urbana foi construída Praça, Igreja e Escola.
A ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE JUNDIAÍ – construída graças ao ciclo do café
e a urbanização – foi inaugurada em 1867 e impulsionou o desenvolvimento
industrial da cidade. Ela fazia parte do circuito da São Paulo Railway, de trens de
carga que saiam de Santos, passavam por Jundiaí e o destino final era São Paulo.
Para preservar a memória das estradas de ferro paulistas, foi criado em 1979,
o Museu Ferroviário, localizado na Avenida União dos Ferroviários. A visitação é
gratuita.
Fonte: Prefeitura de Jundiaí
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TRÂNSITO

NOVA LEI PREVÊ PENA MAIS DURA PARA MOTORISTAS EMBRIAGADOS
Quem beber ao volante e matar será enquadrado no crime de
homicídio culposo, com punição de 5 a 8 anos de cadeia, sem direito a
penas alternativas, e estará sujeito a medidas restritivas, como prisão
preventiva. A nova lei começa a valer em abril.

Bastante aromática e nutritiva, é rica
em vitamina C, quatro a cinco vezes
mais que a laranja e o limão, e também
em vitamina A.

Antes da nova regra, esse mesmo crime tinha uma punição mais branda — 2 a 4 anos de
detenção —, que poderia ser convertida em serviços comunitários. O fato do motorista estar
alcoolizado não representava agravante. Agora, mudou!

Principalmente a goiaba vermelha é fonte de
licopeno, substância com pigmento vermelho que
age contra os radicais livres e previne o aparecimento
de câncer.
A fruta surgiu na América Central e do Sul e chegou
no Brasil em 1587. Pode ser consumida in natura, mas
também é usada para fazer geleias, compotas, sucos,
sorvetes e doces. Mais recentemente, tornou-se
ingrediente para um molho agridoce industrializado
similar ao catchup.

PEDESTRES E CICLISTAS
A partir de abril, começarão a valer as multas de R$ 44,19 a pedestres e de R$ 130,16 a
ciclistas que circularem fora das áreas destinadas a eles.

CARTEIRA DIGITAL
A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) digital será emitida em todo o país a partir deste
mês. A versão para celular só estará disponível para motoristas que têm o documento impresso
no formato mais recente, com QT Code.

CNH EM CARTÃO PLÁSTICO
A CNH ganhará novo formato – em vez de ser impressa em papel, vai virar um cartão
de plástico com microchip, parecido com um cartão de crédito. Este modelo deve ser
implementado até o fim do ano.

MAIS CINTOS
A presença de cinto de segurança de três pontos em todos os assentos do carro, inclusive
no do meio do banco traseiro, será obrigatória em modelos inéditos lançados a partir de 2018.
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DICAS

Fazendo
a Feira
Fevereiro
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

Abóbora
Gengibre
Milho verde
Pepino
Pimentão
Quiabo
Tomate

Escarola
Hortelã
Repolho

Abacate
Ameixa
Carambola
Coco verde
Figo
Fruta do conde
Goiaba
Jaca
Maçã
Pera
Pêssego
Seriguela
Uvas

A goiaba é uma fruta muito versátil e pode ser
utilizada em diversas receitas. Doces de goiaba são
bastante populares, sobretudo a goiabada, que, ao
se juntar ao queijo, tornou-se uma dupla famosa:
Romeu e Julieta.
É mais saudável consumi-la fresca ou em sucos,
de preferência sem adição de açúcar. Pode ser
adicionada como um toque especial a saladas de
folhas e hortaliças. Toda a goiaba é comestível,
inclusive as sementes e a casca, basta lavá-la bem
antes de consumir.
Uma porção de 100g de goiaba, o equivalente a
uma unidade média, fornece 54 calorias.
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CARNES

A QUALIDADE DA CARNE

COMO PREPARAR

Um dos diferenciais da Coopercica, segundo os próprios Cooperados, é a qualidade da
sua carne. A Frigol vem abastecendo com exclusividade os açougues das seis lojas com
um produto de alta qualidade, que atende às normas do Serviço de Inspeção Federal
(SIF), provenientes de rebanhos selecionados.

Muitas pessoas aproveitam o feriadão de Carnaval para fazer um churrasco e
confraternizar com amigos e familiares. Acompanhe as dicas do Açougue Completo
Frigol para que o seu churrasco se torne uma verdadeira obra-prima.

COMERCIALIZADA NA COOPERCICA

O projeto Açougue Completo Frigol fornece uma linha completa de cortes que vai do preparo da carne na
cozinha até a churrasqueira. Com 26 anos de história, exporta para mais de 60 países; só para o Brasil, produz
cerca de 300.000 toneladas/ano em carnes.

Açougue Completo
É uma parceria de exclusividade que a Coopercica mantém com a Frigol. Na prática, garante uma
carne de ótima qualidade - mais limpa, mais fresca e com alto nível de maciez -, uma padronização dos
cortes de bandeja e o controle total da carne, com rastreamento do gado desde o nascimento até o abate,
o seu confinamento, a ração empregada no período de engorda e a idade média para o abate.
Outra novidade é a presença de técnicos treinados pela Frigol, para padronizar os cortes nas bandejas de
autosserviço e garantir a qualidade das carnes. Assim, o Cooperado leva para a sua casa produtos selecionados e com
garantia de qualidade.
Estes técnicos foram treinados no frigorífico da Frigol e acompanharam a produção da carne, desde o pasto até o
produto final que chega às lojas Coopercica.

Carnes Angus
O Açougue Completo inclui cortes especiais de carnes Angus. Trata-se de carne bovina de alta qualidade,
proveniente de animais da raça Angus, com nível maior de marmoreio (acúmulo de gordura intermuscular),
proporcionando uma suculência incomparável, garantindo um padrão de maciez mais elevado e muito
nutritiva, todas com certificação da Associação Brasileira de Angus.
A alimentação, a raça, a criação do rebanho e a idade do gado influenciam diretamente na carne que vai
ser degustada. Para garantir uma produção de carne de alta qualidade e maciez, foi criado o Programa Carne
Angus Certificada, uma parceria entre a Associação Brasileira de Angus e a indústria frigorífica.

UM DELICIOSO CHURRASCO

1. PLANEJAMENTO: pense na quantidade de convidados, itens que irão acompanhar o churrasco (pão, arroz,
molhos, saladas, etc.) e não se esqueça do carvão! Para que ele esteja no ponto para grelhar suas carnes é preciso
de, pelo menos, uma hora de contato com o fogo. Quando o carvão ganhar uma coloração branca, é sinal de que
a brasa está pronta para receber a carne.
2. TEMPEROS: o sal grosso é o principal ingrediente utilizado nos churrascos, mas você pode explorar alguns
outros temperos da sua cozinha. Na fraldinha, por exemplo, use o tomilho com azeite de oliva ou até mesmo
manteiga para deixar a carne ainda mais saborosa. Lembre-se de colocar o sal primeiro na carne e esperar um
tempo para que ele seja absorvido, para depois acrescentar os demais ingredientes.
3. TÉCNICAS: o sucesso de todo o churrasco é a forma de prepará-lo e as técnicas utilizadas na grelha. Para
selar a carne (mal passada), coloque os bifes bem próximos da brasa. Deixe de 5 a 15 minutos. Esse processo
deixará o interior do bife mais avermelhado e evitará o ressecamento. Assim, é possível garantir a maciez,
suculência e sabor das peças. Nunca jogue água para apagar as labaredas! Prefira um pouco de areia para conter
a altura do fogo e não perder a brasa.
4. QUANTIDADE: o consumo médio de cada convidado é de 400 gramas, ou seja, se sua lista possui 10
pessoas, a quantidade correta para compra é de 4 quilos de carne. Você ainda pode dividir esses 4 kg em: 1 kg
de maminha, 1 kg de picanha, 1 kg de asinha de frango e 1 kg de linguiça toscana. Dessa maneira, sua lista de
compras está pronta!
5. LISTA: na sua relação não pode faltar picanha, maminha, fraldinha, frango, miolo de alcatra, contrafilé,
costela de boi, linguiça, entre outros cortes. Na hora de selecionar seus cortes, é preciso garantir a procedência
deles. As lojas Coopercica comercializam os cortes do Açougue Completo Frigol, que tem toda a sua cadeia
produtiva rastreada e orientada para as Boas Práticas de Fabricação (BPF). Dessa forma, a Coopercica garante a
qualidade da carne que você consome.
6. ACOMPANHAMENTOS: alguns legumes e frutas ficam perfeitas se você grelhar. Essa é uma dica para
surpreender seus convidados. O abacaxi, a manga, a carambola e a banana combinam bastante com a preparação
grelhada. Elas podem ser servidas junto com as carnes ou até mesmo como uma sobremesa.
* A arte de promover um churrasco, seja para uma simples confraternização ou até uma festa, pode ser uma
tarefa que demande um pouco de tempo e dedicação, mas se você seguir estas sugestões, transforma-se num
momento mais prazeroso.
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CARNES

A OPINIÃO DO NOSSO TIME DE GESTORES
A parceria da Coopercica com a Frigol viabilizou o projeto
Açougue Completo, no qual esse frigorífico fornece uma linha
completa de cortes bovinos: mais de 70, segundo o Coordenador
dos Açougues das seis lojas, Alexandre Ferreira da Silva.
Alexandre mencionou também que essa parceria possibilitou a exclusividade na padronização dos cortes de
bandeja. O resultado é uma carne mais macia e mais limpa, de ótimo sabor. “É um diferencial para Jundiaí e região
a qualidade da carne comercializada pela Coopercica”.
Confira a opinião dos gestores de cada Açougue.
Josué Campelo da Silva (loja 1): “A Coopercica oferece uma variedade de cortes de ótima qualidade, graças à
parceria com a Frigol, que acompanha todas as etapas do processo, com rastreamento do gado desde o nascimento
até o abate, o seu confinamento, a ração empregada no período de engorda e a idade média para o abate”.
Rogério Matos (loja 2): “A qualidade da carne comercializada pela Coopercica é um diferencial desta
cooperativa. Aproveito para destacar também a maciez do produto”.
Marcelo Pessoa (loja 3): “A carne da Coopercica é uma garantia ao Cooperado que está adquirindo um ótimo
produto. O Açougue Completo é um grande diferencial em relação à concorrência”.
Luiz Miguel dos Santos (loja 4): “Trabalhamos para manter a excelente qualidade da carne, através do
armazenamento, da higienização completa do setor e do seu manuseio até chegar ao Cooperado”.
Amarildo Alves Ares (loja 5): “ Atendimento e qualidade da carne são diferenciais da Coopercica. A nossa
carne não tem comparação com as outras”.
Adriano Rodrigues da Rocha (loja 6): “A preocupação da Coopercica em comercializar um produto de alta
qualidade faz com que esta cooperativa contrate profissionais capacitados e bem treinados para trabalhar no
setor e elaborar cortes diferenciados”.

Rogério, Josué, Adriano, Marcelo, Alexandre, Amarildo e Luiz Miguel.
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FESTA

FINANÇAS

É PRECISO MUDAR O COMPORTAMENTO!

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA DE JUNDIAÍ

A conquista do equilíbrio financeiro passa por mudanças de comportamento em
relação ao dinheiro.
Pesquisas mostram que a maioria dos brasileiros,
independente da classe social, não costuma controlar suas
finanças. Essa falta de disciplina financeira pode afetar
diretamente as relações familiares, além de aumentar o estresse
e o adiamento de realizações e planos relacionados ao dinheiro.
Acompanhe os três passos para fugir do endividamento.
Autoconhecimento: como o próprio nome diz, significa conhecer-se
financeiramente. É fundamental fazer a tradicional anotação dos gastos e criar um histórico deles.
Depois, aloque os valores gastos (como alimentação, combustível, etc.) em centros de custos específicos ou
na nomenclatura conveniente. O mais importante é compreender que aquela dívida pertence a determinado
segmento. Este momento é surpreendente, pois, ao levantar o histórico de gastos, as pessoas percebem uma série
de supérfluos e desperdícios de dinheiro.
Realização: envolve a estimativa de custo, o planejamento de tempo e a materialização das prioridades.
Quando o indivíduo prioriza algo, abre mão de outro item, e acaba economizando para a realização de um desejo
maior. Afinal, a vida só faz sentido se a pessoa consegue se realizar, e o dinheiro é importante nesse contexto.
Afinal, ele não foi feito para ser guardado ou acumulado, mas, para
se conquistar objetivos. Por exemplo, se eu conseguir economizar
com energia elétrica, restaurante, vai sobrar mais dinheiro para
atingir a minha realização.
Orçamento: é preciso verificar a receita, o quanto se
destina para as realizações e quais as despesas – definidas
na etapa do Autoconhecimento. A partir daí os
limites são definidos. Vale ressaltar que as
adequações do orçamento não devem mexer
no item “realização”, porque isso faz
parte do sentido da vida, traz alegria e
motiva a pessoa a buscar mais recursos
financeiros diariamente.

Conclusão: o que traz tranquilidade
para a pessoa sair do endividamento é ter
passos firmes, voltados para a mudança de
comportamento, buscando a prosperidade
financeira, organização e o respeito.
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DATA

BLOCO

LOCAL

HORÁRIO

08/02

Santa Felicidade

R. Prudente de Moraes

15h

09/02

Refogado do Sandi

Centro

15h

10/02

Carne com Queijo

Vila Progresso

10h

10/02

Ponte Torta

Vianelo

15h

11/02

Loki

Centro

15h

11/02

Galo Doido

Jd. Pacaembu

15h

11/02

Gordo

Jd. Santa Gertrudes

15h

12/02

Super Poderosa

Centro

10h30

12/02

Continuamos na Nossa

Ponte São João

15h

12/02

Chupa que é de Uva

Clube Jundiaiense

16h

17/02

Órfãos do Fígado

Vianelo

15h
Fonte: JundiAqui

SORTEIOS

GANHADORES DA PROMOÇÃO “CARRINHO PREMIADO"
A Coopercica realizou no mês de dezembro a promoção “Carrinho
Premiado”, que contemplou 24 Cooperados (seis por loja) com
carrinhos em compras natalinas. Confira os ganhadores dos sorteios
realizados em 09, 16, 23 e 30 de dezembro passado.
Sorteio do dia 09/12:

Sorteio do dia 16/12:

Loja 1: Joelma do Amaral
Loja 2: Marcia Regina Costanari
Loja 3: Andrea Ap. Fernandes dos Santos
Loja 4: Teresinha Delfina de S. Santos
Loja 5: Cristina Sakae Muragaki
Loja 6: Jaqueline Alves de Abreu

Loja 1: Marilda Pandolfi Busanelli
Loja 2: Eliana Daito Yado
Loja 3: Marcos Valerio Tasca
Loja 4: Thiago Luiz Colisse Brasil
Loja 5: Armando Pedroso
Loja 6: Edna Maria Bardi de Camargo

Sorteio do dia 23/12:

Sorteio do dia 30/12:

Loja 1: João Osvaldo Poveromo
Loja 2: Carlos Cesar Almeida
Loja 3: Vera Lucia C. Dalaqua
Loja 4: Maria Helena da Silva Lopes
Loja 5: Jaquelini da Silva Higino Garcia
Loja 6: Arnaldo Cesar Brunholi

Loja 1: Antonio Massarato
Loja 2: Nicia Joyce Afonso
Loja 3: Marco Antonio de Carvalho
Loja 4: Sebastião Abilio dos Anjos
Loja 5: Aparecido de Jesus Barbosa
Loja 6: Maria Helena Calderan

REVISTA COOPERCICA
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VILMAR, DE GASTADOR A POUPADOR!
Vilmar Mendonça, 60, viveu mais
de dois anos na área externa e nas
dependências do aeroporto Santos
Dumont, no Rio de Janeiro. O pesadelo
começou no Carnaval de 2013, quando
foi assaltado e teve um prejuízo de
aproximadamente R$ 9.000 entre
saques e 24 compras no cartão. Logo
depois, foi dispensado da empresa que
trabalhava.

Nas redes sociais, ofereceram dinheiro, abrigo
e até pedidos de casamento. Vilmar ganhou 50
camisas, nove calças e três paletós, que, segundo ele,
valem juntos mais de R$ 5.000.
A princípio, ficou preocupado: "Não queria
caridade. Se quisesse, ligaria para a minha família.
Nunca pensei em voltar para Santa Catarina, onde
moram meus familiares, porque não aceito derrota".
Vieram também ofertas de trabalho. Ele topou
administrar um restaurante em Nova Iguaçu,
na Baixada Fluminense, com carteira assinada,
alimentação e moradia. Ficou lá por três meses.
Vilmar já foi um gastador, mas hoje poupa cada
centavo. Na época de Santos Dumont, caminhava
distâncias de até 12 km para entrevistas e empregos
temporários.
Dos salários, guardou quase tudo. Hoje, tem uma
poupança de R$ 30 mil. "Quero ir a Londres, Paris
e Dubai, assim que me estabelecer”. Outros planos
são lançar um livro, dar palestras e apadrinhar uma
criança.
Vilmar acredita que pessoas em situação de rua
podem dar a volta por cima sem caridade, mas com
apoio. "Morar na rua não é para ninguém. Eu sou a
exceção da exceção."
Com experiência em recursos humanos, hoje ele
mora em um hostel em Santa Teresa e trabalha como
um Cooperado numa consultoria de contabilidade.
"Eu me sinto um microempreendedor. Já administrei
carteiras com 400 clientes, então vou atrás deles
agora", finalizou.

Se for para fazer guerra, que seja de travesseiro.
Se for para ter solidão, que seja no chuveiro.
Se for para perder, que seja o medo.
Se for para mentir, que seja a idade.
Se for para matar, que seja a saudade.
Se for para morrer, que seja de rir.
Se for para tirar de alguém, que seja sua dor.
Se for para ir embora, que seja a tristeza.
Se for para chorar, que seja de alegria.
Se for para cair, que seja na folia.
Se for para bater, que seja um bolo.

NÃO BASTA TER METAS. É PRECISO ESCREVÊ-LAS!
Pesquisa realizada pelo professor Dave Kohl, nos EUA, revelou que:
- 80% das pessoas não têm metas para si;
- 16% das pessoas têm metas, mas nunca as escreveram em lugar algum;
- 4% escreveram suas metas;
- Menos de 1% acompanham suas metas com alguma frequência.
Segundo o professor Dave, quem escreve as metas tem até 9 vezes mais chances de realizá-las do que as
pessoas que não escrevem.
Comece o ano resgatando sua autoestima, seus sonhos, projetos, reconectando-se com seus valores, paixão,
missão e visão de vida.

O dinheiro acabou em 2015. A preocupação era
com a segurança. Vilmar preferia não se juntar a
outros moradores de rua para não se envolver com
bebidas e drogas. "Eles querem e precisam ficar
juntos. É o medo dos predadores, que andam em
bando e podem até colocar fogo na pessoa".
Vaidoso, Vilmar criou uma rotina. Logo cedo,
começava a higiene no banheiro do Santos Dumont.
Os banhos eram improvisados perto do mar, com
garrafas de água e sabão.
Vestido com roupas sociais doadas, usava a
internet do aeroporto para enviar currículos até as
8h, quando seguia para bibliotecas ou livrarias. Nos
finais de semana, o destino era a praia.
A reviravolta veio com a entrevista para uma
agência de notícias francesa, que pensou ser para
um emprego.
16
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Culinária
FIC HA 1 87

Compota de Goiaba

Filé ao Pizzaiolo

Ingredientes

Ingredientes

1 kg de goiaba madura
400g de açúcar cristal ou demerara
2 xícaras (chá) de água
3 ramas de canela

450g de bifes de contrafilé
250g de queijo mussarela fatiado
¼ xícara (chá) de cebola ralada
2 dentes de alho pequenos e amassados
2 colheres (chá) de azeite de oliva
1 xícara (chá) de tomates pelados e picados
1 colher (chá) rasa de orégano
sal e pimenta-do-reino a gosto
1 colher (chá) de salsa fresca picada
6 azeitonas pretas sem caroços
4 folhinhas de manjericão

Modo de preparo
Lave as goiabas e descasque-as superficialmente. Corte
as goiabas ao meio e com o auxílio de uma colher retire
as sementes. Reserve. Em uma panela coloque o açúcar, a
canela, a água e por último a goiaba. Leve ao fogo e mexa
com uma colher de pau até o açúcar dissolver. Deixe a
panela semitampada para a calda não derramar. Verifique a
calda até que fique em ponto de fio e a goiaba macia, mas
sem desmanchar. Retire do fogo e deixe esfriar. Transfira
para uma compoteira ou guarde em potes de vidro. Sirva
gelada acompanhada de queijo fresco ou requeijão.

Sanduba Malas Prontas
Ingredientes
40g Peito de Peru Fatiado Sadia
30g Queijo Mussarela Fatiado Sadia
folhas de baby rúcula a gosto
1 pão ciabatta lanche
10g de geleia de tomate e manjericão

Modo de preparo
Refogue a cebola e o alho no azeite. Adicione os tomates,
orégano, sal e pimenta. Cozinhe em fogo baixo por 10
minutos, mexendo de vez em quando. Junte a salsa e
metade das azeitonas picadas. Mantenha aquecido.
Tempere os bifes com sal e pimenta-do-reino e leve para
grelhar até o ponto desejado. Coloque uma fatia de queijo
sobre cada bife, transfira para uma travessa e espalhe o
molho por cima. Enfeite com o manjericão e as azeitonas
restantes. Sirva com arroz branco ou pão.

Sanduba Já Tá Chegando?
Ingredientes

Ingredientes Geleia de Tomate
3 tomates italianos maduros, sem pele e nem semente
1 dente de alho
60g de açúcar refinado
1 ramo de manjericão
fio de azeite

40g Presunto Fatiado Sadia
1 pão de parmesão ou baguete lanche de parmesão
4 folhas de alface lisa
1 tomate em fatias
2 ovos
½ colher (sobremesa) de margarina Qualy
1 colher (sopa) de requeijão cremoso

Modo de preparo Geleia de Tomate
Tire a pele e as sementes dos tomates, e corte-os em cubos
pequenos. Fatie o dente de alho em lâminas finas. Aqueça
uma frigideira com o fio de azeite, refogue o alho sem deixar
queimar. Junte os tomates e misture bem, adicione o açúcar
e mexa vigorosamente. Deixe cozinhar até o tomate atingir
consistência de geleia. Junte as folhas de manjericão e
reserve. Sirva frio.

Montagem do Sanduíche
Parta o pão ao meio e leve à grelha preaquecida, doure o
pão dos dois lados por aproximadamente 2 minutos. Sobre
uma das metades, disponha as fatias de queijo mussarela,
cobrindo o pão em todo seu comprimento. Cubra o queijo
com as folhas de rúcula e o peito de peru. Espalhe a geleia
de tomate sobre a outra metade e feche o sanduíche.

Modo de preparo
Quebre os ovos em uma tigela e bata-os com um garfo.
Aqueça a frigideira, derreta a margarina e junte os ovos
batidos. Com uma colher de pau, mexa sem parar até eles
ficarem com a consistência de ovo mexido mole, junte
o requeijão e misture bem. Ajuste o sal e reserve. O ovo
mexido deve ficar cremoso. Lave a alface e o tomate. Corte o
tomate em rodelas. Abra o pão ao meio, disponha a alface, o
tomate, espalhe o ovo mexido sobre o sanduíche e cubra-o
com as fatias de presunto. Feche o sanduíche e corte-o ao
meio antes de servir.
Receita Sadia

Receita Sadia

Imagem ilustrativa.

