Revista ganha novo layout
e mais páginas!
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A partir deste mês, a Revista Coopercica exibe um novo layout: moderno e mais colorido,
seguindo as tendências editoriais mundiais.
E também está com mais páginas – de 16
saltou para 20 -, o que significa um ganho substancial de conteúdo para leitura. Essas mudanças visuais tornam a leitura mais agradável,
segundo estudos realizados pela Legatto Propaganda, empresa responsável pelo seu novo
visual. A Revista é uma publicação da Coopercica. Há 14 anos esta cooperativa de consumo
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Loja 1
Rua João Ferrara, 233
Jardim Cica
Fone: 3378-2800

Loja 3
Av. Frederico Ozanan, 6001
V. Rio Branco
Fone: 3378-1666

Loja 5
Av. da Saudade, 351 Jd. Guanciale
Campo Limpo Pta.
Fone: 4038-2556

Loja 2
Rua Romeu S. Machado, 105
Pq. Eloy Chaves
Fone: 3308-3050

Loja 4
Rua Hisaschi Nagaoka, 3595
Jd. São Vicente
Fone: 3308-6488

Horário das lojas 1,3,4 e 5:
2ª a Sábado: das 8h às 22h
Domingo: das 8h às 18h
Horário da loja 2:
2ª a Sábado: das 8h às 24h
Domingo: das 8h às 20h
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Saúde

Transtorno
bipolar:
da depressão
à euforia

Muitas pessoas acham
que a dificuldade em
controlar os sentimentos
é frescura. Outras
preferem rotular esses
indivíduos como instáveis,
“de lua”, temperamentais,
excêntricos, de “gênio
difícil”.

Na verdade, surtos e mudanças repentinas
de humor – da depressão à euforia ou vice-versa - são sintomas de Transtorno Bipolar (TB),
doença que ainda enfrenta preconceito motivado, em grande parte, pelo desconhecimento.
Por não conseguirem controlar os sentimentos, 41% dos portadores de TB acabam sendo
dependentes de álcool e 12% consomem drogas, o que agrava a doença.
O Transtorno Bipolar tipo 1 caracteriza-se
pela presença de episódios de depressão e de
mania e ocorre em cerca de 1% da população.
Já o Transtorno Bipolar tipo 2 pode ser definido
pela alternância de depressão e episódios mais
leves de euforia (hipomania) e pode atingir até

8% da população. Assim, estima-se que cerca
de 1,8 a 15 milhões de brasileiros sejam portadores do TB. A base genética do TB é bem estabelecida: 50% dos portadores apresentam pelo
menos um familiar afetado. Filhos de portadores
apresentam risco maior de ter a doença, quando comparados com a população em geral.
Dados da Organização Mundial de Saúde,
ainda na década de 1990, evidenciaram que o
TB foi a sexta maior causa de incapacitação no
mundo. Estimativas indicam que um portador
que desenvolve os sintomas da doença aos 20
anos de idade, por exemplo, pode perder nove
anos de vida e 14 anos de produtividade profissional, se não for tratado adequadamente.

Tratamento
A doença pode se manifestar na infância e
na adolescência. O tratamento adequado de TB
reduz a incapacitação e a mortalidade dos portadores. Não existe uma causa específica para
o aparecimento da doença, embora estudos sugiram que ela tenha ligação com fatores genéticos, sociais e psicológicos. O transtorno ocorre
quando há uma alteração na química de uma
região no cérebro responsável por gerenciar as
emoções. Quando isso acontece, as ações so-
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frem mudanças e tornam-se mais lentas ou mais
aceleradas. O tratamento é feito com psicoterapia e medicamentos (estabilizadores de humor),
quando necessário. O diagnóstico precoce e a
terapêutica adequada com medicamentos específicos são os únicos caminhos para a melhoria e a manutenção da qualidade de vida do
indivíduo portador dessa doença.
Fonte: Associação Brasileira de Transtorno
Bipolar
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Promoções

No mês de aniversário da Coopercica, quem ganha são os associados
A Coopercica vai completar 42 anos, no próximo dia 14. Por isso, preparou ótimas promoções para os associados durante todo o mês de abril, nas cinco lojas. CONSULTE REGULAMENTO NAS LOJAS.

Corrida Relâmpago Coopercica

Foto meramente ilustrativa

Promoção Especial
de Aniversário
Período: 01 a 30 de abril
Prêmio: Cinco TVs de Plasma 50” + cinco Home Theaters.
Como participar: serão premiados os associados, cujas
compras totalizaram R$ 150,00 no período de validade
desta promoção.
Data do sorteio: 02 de maio, às 10h, nas lojas.

Período: 01 a 30 de abril
Sorteios diários: cinco cestas/ kits de produtos.
Segunda feira: Kit Guloseimas
Terça-feira: Kit Frutas
Quarta-feira: Kit Churrasco
Quinta-feira: Kit Perfumaria
Sexta-feira: Kit Peixe
Sábado e Domingo: Vale-Almoço do Restaurante da Loja 3 (com
direito a dois acompanhantes).
Como participar: serão contemplados 35 associados por semana,
dentre todos os que fizeram compras acima de R$ 30,00 nas lojas.
Data do sorteio: sempre às 9h, feito com os cupons depositados no
dia anterior.

Mostre seu talento musical
Você gosta de cantar? É afinado? Tem repertório? Então, não pense duas vezes, e mostre seu
talento nas lojas Coopercica.
Trata-se de um projeto musical desenvolvido por
esta cooperativa, para que os associados tenham
a oportunidade de realizar um show solo nas lojas
Coopercica. Para participar, basta enviar uma gravação em CD ou DVD para o setor de Associados.
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Foto meramente ilustrativa

Sorteios de Aniversário

Regulamento: cada participante terá dois
minutos para efetuar a coleta de produtos
com os carrinhos estilizados da Corrida.
Será estabelecida a saída (largada da corrida) na entrada da loja, podendo colocar no
carrinho, no máximo, duas unidades de cada
tipo de produto alimentício (exceto bebidas
alcoólicas, peças inteiras de frios e carnes
e utilidades do lar). Será permitido o uso de
um só carrinho por participante.
Como participar: serão sorteados dez associados, considerando dois contemplados por
loja, dentre todos os que efetuarem compras
acima de R$ 30,00 nas lojas.
Sorteios:
Loja 1 - 11 de abril (seg.), às 10h, (Jd. Cica)
Loja 2 -11 de abril (seg.), às 10h, (Pq. Eloy
Chaves)
Loja 5 -11 de abril (seg.), às 10h, (Campo
Limpo Pta.)
Loja 3 - 22 de abril (seg.), às 10h, (Vl. Rio
Branco)
Loja 4 - 22 de abril (seg.), às 10h, (Jd. São
Vicente)

Datas das Corridas:
Loja 1 - 15 de abril (sexta), às 10h
Loja 2 - 15 de abril (sexta), às 15h
Loja 3 - 29 de abril (sexta), às 10h
Loja 4 - 29 de abril (sexta), às 15h
Loja 5 - 15 de abril (quinta), às 10h

A Hora do Prêmio
Período: 01 a 30 de abril
Como participar: serão distribuídos despertadores nas lojas. O alarme de cada despertador será acionado em horários pré-determinados. O associado que estiver passando
pela balança ou pelo caixa, na hora em que
ele despertar, terá direito a um Ovo de Páscoa Coopermais de 210g.

COOPERCICA
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Datas

Datas

Coopercica homenageia as
Para comemorar o
Dia Internacional da
Mulher - celebrado em
08 de março passado -,
a Coopercica preparou
uma surpresa para as
suas associadas.

Associadas

Foi servido um delicioso café da
manhã nas cinco lojas e distribuídos
cremes para as mãos Sther. Afinal, é
notório que as mulheres são vaidosas e adoram produtos de beleza.
Acompanhe, a seguir, flashes do
evento.

Ovos de Páscoa:
tradição milenar!
Este ano a Páscoa será celebrada no dia
24 de abril.
Um dos símbolos dessa comemoração cristã é o
Ovo de Páscoa, que representa a fertilidade e o renascimento da vida. Trata-se de uma tradição milenar. No
início, os ovos não eram comestíveis, apenas pintados.
Os ovos de chocolate foram criados pelos franceses.
Primeiro, eles esvaziavam os ovos de galinha, depois
os recheavam com chocolate e por último pintavam a
casca. Os pais costumavam escondê-los nos jardins,
para que as crianças os encontrassem na Páscoa.
A partir do final do século XIX, os ovos de chocolate
se popularizam. No Brasil, eles são muito consumidos,
não só pelas crianças como também pelos adultos.
Atualmente, esses ovos podem ser encontrados em
diversas formas, sabores e recheios.

Ovos Coopermais
são muito saborosos
Aproveite que a Páscoa está
chegando, para adquirir os Ovos
Coopermais, marca própria Coopercica. Eles são feitos com
chocolate Nestlé, de excelente
qualidade, e podem ser encontrados em dois tamanhos (210g
e 430g), nos sabores chocolate
ao leite e chocolate branco. Eles
são recheados de bombons e
seu preço é bem acessível.

Culinária
Sua receita
pode estar na
Revista
Coopercica

Compartilhe conosco suas
receitas favoritas - salgadas
ou doces -, enviando-as para o
Setor de Associados das lojas
Cooperica ou para o e-mail:
atendimento@legatto.com.br.
As melhores receitas serão
escolhidas por uma comissão
julgadora e as respectivas autoras receberão brindes.
A melhor receita será divulgada no programa Cardápio,
exibido pela Rede Paulista.
Não se esqueça de enviar
seu nome completo e telefone.
Participe!

Campanha
Vacinação contra gripe começa dia 25
A campanha de vacinação contra a gripe
sazonal será realizada de 25 de abril a 13 de
maio. Este ano, além de idosos com mais de
60 anos, terão acesso à vacina as gestantes,
crianças maiores de 6 meses e menores de 2
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anos, e profissionais da Saúde. Quem for vacinado, também ficará protegido contra Influenza
A (H1N1) – gripe suína. Mais informações, na
unidade de Saúde mais próxima de sua residência.

COOPERCICA
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Fazendo a Feira

Dicas

Como escolher

ABRIL

frutas, legumes
e verduras

ACOMPANHE OS
HORTIFRUTIS DA ESTAÇÃO.

A Feirinha acaba de ser repaginada. Ganhou novo nome e o seu conteúdo está diferente. Só
publicaremos frutas, hortaliças e legumes que estiverem na estação. O que isso significa?
Abundância de oferta e preço mais acessível. Entretanto, mudanças climáticas (seca ou chuva)
podem alterar todo esse cenário. Acompanhe, a seguir, as sugestões para o mês de abril.

* Por Luciano dos Reis Reina, Comprador de Hortifruti
Junior da Coopercica

Experiência adquire-se com o tempo, mas
dicas básicas ajudam muito nessa hora. Frutas
e legumes precisam ser escolhidos com calma,
sem afobação, e devem ser colocados na parte de cima do carrinho para evitar que sejam
amassados por outros produtos.
Ao comprar frutas frescas, você deve considerar seu amadurecimento. Conforme a fruta
amadurece, o amido se transforma em açúcar e
dá um sabor adocicado à fruta. Algumas frutas
continuam amadurecendo depois de colhidas,
enquanto outras não. Isto determina seu modo
de armazenamento e o seu prazo de validade.
Para as frutas que continuam a amadurecer,
é aconselhável comprá-las em vários estágios
de amadurecimento, para que não amadureçam todas ao mesmo tempo.
Outro truque é conhecer a época de safra
dos alimentos, pois, além de terem um bom preço nesse período, sua composição nutricional
também é melhor.
Outra dica legal: se o produto estiver fora da

estação (da safra), ou seja, mais caro, procure
substitui-lo por outro de sabor semelhante.
Também é preciso tomar alguns cuidados
após a compra.
De nada adianta se preocupar com a escolha das frutas, verduras e legumes, se eles não
forem limpos adequadamente, para que possam ser consumidos sem representar riscos à
saúde.
Todas as frutas, verduras, legumes, cascas,
talos e folhas devem ser lavados em água corrente e higienizados em solução de hipoclorito
de sódio, para eliminar microorganismos. Em
seguida, devem ser lavados novamente em
água filtrada.
Para facilitar sua vida, experimente usar produtos pré-lavados e/ou pré-cortados, como folhas verdes, mini cenouras e vegetais frescos
fatiados. A economia de tempo pode ser enorme
e o desperdício mínimo.

Hortaliças e Outros
Abóbora seca
Batata-doce
Chuchu
Gengibre

Frutas
Caqui
Maçã nacional
Mamão Formosa
Pêra importada
Ponkan

Caqui
O caqui contém antioxidantes, substâncias que
ajudam a manter as células do organismo saudáveis
e a todo vapor. O benefício só é possível graças aos
carotenóides (pigmentos que dão o tom avermelhado
à fruta). Eles estimulam a comunicação entre as células e controlam a sua multiplicação.

Dicas
•
•
•

100 gramas de caqui chocolate fornecem 74,4 calorias; Caqui
japonês (86,7 calorias) e o caqui paulista (62,1 calorias).
Na hora da compra, prefira os caquis sem rachaduras, firmes
e de cor uniforme.
O caqui deve ser guardado na geladeira ou em lugar fresco e
conservado por até 5 dias. Mas o caqui só deve ser lavado na
hora em que for consumi-lo. Caso contrário, ele pode azedar.

Assembleia

Sacolinhas

Projeto jundiaiense será implantado
em Belo Horizonte e Vitória
A iniciativa pioneira de Jundiaí - em substituir
as sacolas plásticas por biodegradáveis - será
implantada no próximo dia 18 de abril, em Belo
Horizonte, a primeira capital brasileira a seguir
o modelo jundiaiense. Vitória, no Espírito Santo,
será a segunda capital a aderir ao projeto. Está
prevista a adesão para o segundo semestre
deste ano.
Além disso, já circula na Assembléia Legislativa de São Paulo projeto de lei que proíbe o
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Na Safra

uso de sacolas plásticas nos supermercados de
todo o Estado, seguindo as normas que foram
colocadas em práticas em Jundiaí. A campanha
em Jundiaí é um sucesso. Mais de um milhão
de sacolas biodegradáveis já foram vendidas
nos supermercados, além de 350 mil sacolas
retornáveis.
154 milhões de sacolas plásticas, o equivalente a 560 toneladas de plástico, deixaram de
ser descartados no meio ambiente.

COOPERCICA

Coopercica realizou assembleia geral ordinária
Em 19 de março passado, aconteceu a assembleia
geral ordinária, na loja 1 (Jd.
Cica) da Coopercica. Os associados aprovaram a prestação de contas referente a
2010 e o orçamento para o
exercício de 2011. Foi realizada também a eleição do Conselho Fiscal para
o ano de 2011. Os associados elegeram os novos conselheiros para a gestão 2011/2012. Efetivos: Edison Soares da Cruz, Gilmar Pereira
Baia e Mônica Júlia Piccolo D’Araujo. Suplen-

tes: Arnaldo Colepícolo, José Carlos Contezza
e Osvaldo Vieira de Souza.

COOPERCICA
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Perfil

João Francisco
adora o que faz: negociar preços!
João Francisco Rodrigues está completando
34 anos de Coopercica. A sua história se mistura com a desta cooperativa. Afinal, quando ingressou como Repositor, em 1977, tinha apenas
18 anos, e acabado de chegar do Paraná para
morar em Jundiaí. O tempo passou e hoje é Gerente do departamento de Compras, um dos setores estratégicos da empresa, e comanda uma
equipe de oito funcionários. Sua bem sucedida
carreira deve-se a vários fatores, entre eles dedicação e valorização da profissão. “Também é
preciso estar aberto a novos desafios”, completou. João é muito querido na Coopercica. Além
de sempre ter uma piadinha “debaixo da manga”, ele gosta de ajudar os colegas e é descolado. “Aquilo que eu não sei, procuro aprender”.

Carreira

João tem sangue de comerciante nas veias.
“Eu negocio até com os meus sonhos”, brincou.
E garantiu que com apenas treze anos já gostava de comprar e vender objetos. Passados
alguns anos, começou a negociar relógios e
bicicletas e mais tarde começou a trabalhar no
comércio, no Paraná.
“Assim como alguns dos meus colegas, iniciei minha carreira como Repositor na antiga
fábrica da Cica, já que a Coopercica ainda não
tinha sede própria. Abastecia as gôndolas com
produtos e até ajudava os empacotadores na
frente dos caixas. Um ano depois, fui promovido
a Líder de Reposição”, contou. Em 1982, João
foi convidado a trabalhar no departamento de
Compras. “Primeiro, eu rejeitei o convite porque não queria ficar o dia inteiro sentado numa
cadeira. Gostava mesmo de ter contato com o
público. Porém, o gerente na época, Luiz Carlos
de Carvalho, me fez um segundo convite, quase
uma intimação, e acabei aceitando”, revelou.

Visionário

O que faz a diferença entre os profissionais
são suas idéias inusitadas e também terem uma
dose de ousadia para colocá-las em prática. Foi
assim que a carreira do João decolou na Coopercica. De Auxiliar de Compras, passou a implantador da Feirinha. João enxergou longe a
falta que fazia uma Feirinha na loja e acabou
viabilizando uma, o que agregou mais valor a
esta cooperativa. Ele fazia questão de ir pessoalmente à Ceasa de Campinas adquirir os pro12

dutos.
Em 1992,
João foi promovido a Líder
de Compras e cinco anos depois, em 1997, chegou a Gerente. Para ele, o setor que comanda
pode ser comparado a uma Bolsa de Valores.
“É preciso estar sempre atento ao sobe e desce
dos preços das mercadorias, conhecer bem as
tendências de mercado e principalmente saber
negociar o tempo todo. Tudo isso, para se conseguir o melhor preço”, afirmou.
Segundo João, seu departamento funciona o
tempo todo como uma panela de pressão. “Mas
eu gosto”, completou. Quem conhece o João
sabe de sua vocação para comandar este setor.
“Dou autonomia e suporte para a minha equipe.
Sou amigo de todos, mas cobro resultados. A
pressão faz parte da negociação”.
João tem a receita para obter bons preços e
vantagens para a Coopercica: “Em primeiro lugar, é preciso tratar bem e respeitar os fornecedores. Na hora da negociação, tem que chegar
a um consenso para ambas as partes. O comprador tem que calcular bem suas atitudes. Não
dá para errar, pois o prejuízo é grande”. O trabalho é a sua maior realização, uma verdadeira
terapia. “Adoro quando chega domingo à noite,
pois significa que o fim de semana terminou. Ao
contrário de muitas pessoas que ficam deprimidas só de assistir ao Fantástico, eu não vejo a
hora de trabalhar no dia seguinte”, confessou.

Família

Uma curiosidade: João conheceu sua esposa Edna na Coopercica. “Ela também trabalhava
na Reposição. Começamos a namorar e depois
de um ano estávamos casados”. Por sua história e também por outras que vivenciou, João
considera a Coopercica um verdadeiro cupido.
“Conheço várias pessoas que se conheceram
aqui e depois se casaram”. Eles têm uma filha,
a Michele, de 28 anos. João gosta de levar uma
vida simples, pacata. É muito caseiro e no seu
tempo livre gosta de ver TV, fazer churrasco e
dar um trato no seu carro. Por falar nisso, João
também confessou que adora dirigir veículos grandes e potentes e orientar as pessoas,
quando vão negociar um veículo. “É um hobby”,
concluiu.
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Novidade

Nutrição

Frango Korin,

natural e muito saudável!
Está sendo comercializado nas
cinco lojas Coopercica o Frango
Korin. Trata-se de um frango
natural, livre de melhoradores de
desempenho À base de antibióticos
(para que cresça e engorde em
rItmo acelerado). o frango é
abatido na própria empresa, aos 50
dias, com peso médio de 2,2 kg.
A filosofia da empresa é respeitar a saúde
humana e o bem estar do animal, de acordo
com os ensinamentos do saudoso filósofo japonês Mokiti Okada, criador do método da Agricultura Natural.
Por isso, a Korin optou pelo método produtivo natural, no qual o frango fica confinado em
local adequado, com espaço para se movimentar, bater asas e ciscar. Sua alimentação é exclusivamente vegetal (milho e soja), produzida,
inclusive, na própria empresa, com Inspeção
Federal. Por respeitar o desenvolvimento natural das aves, o processo total demora mais que
o convencional. A sua produção é de 3.300.000
aves por ano.
A Korin comercializa atualmente 11 cortes
congelados e 11 cortes resfriados, os chamados
cortes básicos, como coxa, sobrecoxa, asa, filé
de peito, entre outros. Aproveite para conheçer
os cortes que estão sendo comercializados nas

lojas Coopercica. O
prazo de validade
dos frangos congelados é de um ano.
A Korin está presente atualmente
em 23 estados brasileiros e já conta com 1400
pontos de vendas em todo o país. Iniciou a
produção em 1996, em Ipeúna, interior de São
Paulo.
Além da produção de frangos e embutidos,
a Korin possui outro polo, em Atibaia, onde são
produzidas as linhas de frutas, legumes e verduras orgânicas, sem agrotóxicos.

Conheça os
alimentos

que emagrecem
e melhoram o
humor
Você sabia que mudanças na dieta
podem alterar o metabolismo e a
química cerebral, afetando seu
nível de energia e humor?
Para manter seu metabolismo equilibrado,
é preciso ingerir alimentos mais saudáveis,
que ajudam a estabilizar o açúcar no sangue e
desencadear reações que liberam substâncias
químicas do cérebro, como a serotonina, um
calmante natural.
Os carboidratos auxiliam a impulsionar a
energia e consequentemente o humor.
O segredo é evitar doces, que fazem as
taxas de glicose variar, elevando a fadiga e o
mau humor. Escolha alimentos que contenham
grãos, como pão e arroz integral, e cereais. O
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corpo absorve os grãos mais lentamente, mantendo equilibradas as taxas de açúcar no sangue e os níveis de energia.
Outra dica é consumir castanhas de caju,
amêndoas e avelãs, por conterem magnésio,
mineral que ajuda o organismo a transformar
açúcar em energia.
Já a castanha-do-pará garante uma boa
dose de selênio, que também ativa o nível de
humor, também presente nos frutos do mar, feijão e cereais integrais.
Carnes magras (de porco ou bovina), frango
sem pele e peru são fontes de proteínas e do
aminoácido tirosina, que podem melhorar sua
concentração e aumentar o nível de energia. A
vitamina B12 está presente nas carnes, o que
ajuda a combater a insônia e a depressão.
Salmão, nozes, folhas e vegetais de cor verde escuro são ricos em ácidos graxos ômega 3
e apontados como “anti-depressivos”.
Ácido fólico também faz bem ao humor. Ele
é encontrado em vegetais, como espinafre e alface. Já as fibras estabilizam a energia.
Alguns estudos indicam que até a desidratação leve pode consumir as energias do organismo. Para evitar, é preciso beber bastante
líquido (água, sucos e bebidas sem açúcar), em
intervalos regulares.
Café é um dos estimulantes mais conhecidos e há evidências de que funciona. A cafeína
intensifica o metabolismo, elevando a concentração e a energia. Pequenas doses podem ajudar, principalmente, no café da manhã. Só não
pode exagerar, a ponto de não conseguir dormir
à noite. A falta de sono pode
ajudar no mau humor.
Pequenas porções de
chocolate escuro podem
melhorar o humor e a
energia. Só é preciso
controlar a quantidade
ingerida. Outra dica é
comer pequenas porções
de alimentos a cada 3
ou 4 horas. Além de
se sentir saciado, esses pequenos
lanches equilibram o nível de energia.
Não se esqueça: faça exercícios
regularmente. Eles podem aliviar a
depressão e desencadear alterações fisiológicas que garantem mais energia durante todo o
dia.

COOPERCICA
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Ecoplaneta

Reflexão

Alimentos ameaçados de

extinção

Você sabia que, além de animais, há
também alimentos ameaçados de
extinção?

Segundo o catálogo Arca do Gosto, produtos como o pinhão, o pequi e o palmito juçara,
correm o risco de desaparecer pelos seguintes
fatores: coleta não sustentável, localização do
produto em área devastada, baixa procura, perda da tradição de modos de preparo, produção
complexa e desinteresse mercadológico. O levantamento é feito pela Slow Food, uma Organização Não Governamental internacional, com
sede na Itália e que atua no Brasil desde 2006.

Palmito Juçara

Ameaça: coleta não sustentável, principalmente nas áreas de Mata Atlântica no Sul e
Sudeste do país. Extraído de modo predatório
há décadas, ele só não desapareceu ainda por
causa do plantio de palmeiras juçara em reservas indígenas.

Pequi: frutinha típica do Cerrado brasileiro, muito usada no arroz, feijão e em doces e
licores.
Ameaça: desmatamento de áreas repletas
de árvores de pequi.

Pinhão (da Serra Catarinense)

Ameaça: as araucárias nativas estão sendo
substituídas pelo pinheiro-canadense, plantado
para a exploração de madeira.

Marmelada de Santa Luzia (Goiás)

Ameaça: perda da tradição e desinteresse mercadológico. Surgiu em comunidades de
descendentes de
escravos na região
de Luiziânia, em
Goiás. Desde o século 17, a receita
é passada de geração a geração, e
hoje está nas mãos
de 30 famílias. O
volume de produção atualmente é
pequeno.

Aratu

Ameaça: coleta não sustentável e devastação ambiental. O caranguejo vermelho está
cada vez mais raro nos mangues de Sergipe.
Isso deve-se à captura de aratus pequenos e
fêmeas em fase reprodutiva. Toxinas liberadas
pela ração dada a camarões criados na região
também dizimam os aratus.

Você aprende é com a Vida
A

prende a sutil diferença entre dar a
mão e acorrentar a alma.
Aprende que amar não é “grudar” no outro
e que companhia nem sempre significa segurança.
Aprende que beijos não são contratos e presentes não são promessas.
Aprende a aceitar as derrotas
com a cabeça erguida, sem a tristeza de uma criança.
Aprende a construir seus caminhos no presente, porque o terreno do amanhã é incerto demais.
Aprende que falar alivia as dores emocionais.
Aprende que pode magoar as
pessoas num instante e depois se
arrepender.
Aprende que verdadeiras amizades sobrevivem a longas distâncias.
Aprende que família não se escolhe, mas
amigos sim.
Aprende que é preciso tratar as pessoas
como se não houvesse amanhã.
Aprende que somos responsáveis pelos
nossos atos.
Aprende que heróis são pessoas que fizeram aquilo que precisava ser feito, sem medo

das consequências.
Aprende que o importante não é o que você
tem na vida, mas quem você tem.
Aprende que não é preciso mudar de amigo,
se compreender que os amigos mudam.
Aprende que existem os dois lados e que a
imparcialidade é uma dádiva.
Aprende que a maturidade é
mais do que a celebração de muitos aniversários. É uma verdadeira aprendizagem de tudo o que se
tem vivido.
Aprende que quando está com
raiva, tem direito de ficar furioso.
Só não pode ser cruel com as
pessoas.
Aprende que nem sempre é
suficiente ser perdoado. Primeiro
tem que se perdoar.
Aprende que não importa em
quantos pedaços o seu coração foi partido.
Aprende que com a mesma severidade que
julga, será condenado.
Aprende que pode ir muito mais longe, sem
medo nem culpa.
Aprende que tem valor diante da vida.
Aprende que é preciso sonhar e fazer planos, sempre. As conquistas fazem bem para a
alma. VIVA!

Diversão

9ª Festa do Caqui & Cia em Itatiba
Nos dias 8, 9, 10, 15, 16 e 17 de abril será
realizada a 9ª Festa do Caqui & Cia, no Parque
Luiz Latorre, em Itatiba. A festa tem caráter filantrópico e o ingresso é um quilo de alimento
não perecível.
Participam mais de 60 expositores. Haverá
comercialização de caqui e outras frutas. A Praça de Alimentação fica por conta das entidades
assistenciais. O estacionamento é gratuito.
A festa acontece às sextas, das 19h às 24h;
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aos sábados e domingos, das 10h às 24h. A
parte artística é um dos pontos altos do evento.
Confira os shows.

08/04 (21h): Bamdamel
09/04 (21h): NXZero
10/04 (20h): João Bosco & Vinícius
15/04 (22h): Grupo Piracema
16/04 (21h): Zé Henrique & Gabriel
17/04 (20h): Michel Teló
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Culinária
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Bacalhoada ao Forno

Pudim Sorvete

Ingredientes

Ingredientes

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Ingredientes para caramelo de chocolate

Modo de preparo
Na véspera do preparo, coloque o bacalhau de molho em água para dessalgar, No dia seguinte, retire a
pele e os espinhos do bacalhau e separe em pedaços grandes. Reserve. Em uma tigela, coloque a batata, a cebola, o tomate, o alho espremido, a pimentado-reino, um pouco de azeitona preta e misture tudo
muito bem. Em um refratário grande, coloque em camadas intercalando a mistura de batata com tomate e
os pedaços de bacalhau. Aperte bem, despeje a lata
de azeite extra virgem, cubra com papel alumínio e
leve ao forno brando por aproximadamente 3 horas.
Cerca de meia hora antes, retire o papel alumínio e
deixe dourar. Sirva em seguida acompanhado de arroz branco.

Cação ao Molho

•
•
•
•

Modo de preparo
Coloque o açúcar numa panela em fogo baixo até
derreter por completo. Junte a água morna e assim
que estiver caramelizando, junte o chocolate em pó
dissolvido na água. Deixe engrossar um pouco e caramelize uma forma de pudim. Reserve para esfriar.
Creme 1
Junte o leite condensado, o leite e as gemas numa
panela e mexa até incorporar bem. Após levantar fervura, desligue, junte a essência de baunilha e deixe
esfriar. Reserve.

Bata as claras em ponto de neve, junte o açúcar e
bata mais um pouco. Junte o creme de leite e bata
só mais um pouquinho para incorporar às claras em
neve. Junte os dois cremes e misture delicadamente
até se agregarem. Coloque o creme na forma de pudim caramelizada e leve ao congelador de 4 a 6 horas até endurecer. Para desenformar, passe o fundo
da forma na boca do fogão acesa por alguns segundos até soltar o pudim. Desenforme num refratário e
sirva!

1 kg de cação em postas
suco de 2 limões
1 sachê de tempero para peixe
1 cebola grande
2 dentes de alho
1/2 pimentão verde ou amarelo
1 caixa grande de polpa de tomate
2 colheres (sopa) de cebolinha picada
sal a gosto
pimenta a gosto
azeite para refogar

Receita enviada pela associada
Cristiane Sekiguchi Breitschaft

Modo de preparo
Corte cada posta em 4 pedaços e tempere com o
suco de limão, o tempero em sachê, o sal e reserve. Em uma panela refogue no azeite a cebola cortada em tiras, o alho amassado e o pimentão picado.
Acrescente a polpa de tomate, a cebolinha e a pimenta. Coloque o peixe ao caldo da panela e cozinhe
em fogo baixo por cerca de 25 minutos, mexendo de
vez em quando com muito cuidado para não desmanchar. Não deixe secar o caldo. Sirva com arroz branco e batatas coradas.
18

1 xícara (chá) de açúcar
1/2 xícara (chá) de água morna
3 colheres (sopa) de chocolate em pó
1/4 xícara (chá) de água para dissolver o
chocolate em pó

Creme 2

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 lata de leite condensado
a mesma medida da lata de leite integral
4 gemas passadas pela peneira
1 lata de creme de leite sem soro
4 claras em neve
4 colheres (sopa) de açúcar
essência de baunilha a gosto
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•
•
•
•
•
•

2 kg de bacalhau em posta
1 kg de batata descascada e picada em
rodelas finas
1 kg de cebola picada em rodelas finas
1 kg de tomate picado em rodelas finas
1 cabeça de alho espremido
pimenta-do-reino a gosto
azeitona preta a gosto
1 lata de azeite extra virgem
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