Campanha do Agasalho 2011

Índice
A Coopercica está promovendo, mais um
ano, a Campanha do Agasalho, para arrecadar
agasalhos às famílias carentes de Jundiaí e região. Para participar, basta depositar - nas urnas
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de Solidariedade de Campo Limpo Paulista. A
campanha termina dia 30 de junho. A Coopercica conta com a sua colaboração!
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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

Os riscos da
maternidade
depois dos 35
Carreira profissional, estabilidade
financeira e outros aspectos
econômicos e sociais têm levado um
número cada vez maior de mulheres
a adiar a maternidade.
Segundo estatísticas do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 26,3% das
mulheres que tiveram filhos em 2008 no Brasil
tinham mais de 30 anos. Em 10% dos partos, as
mães estavam na faixa entre 35 e 49 anos.
Com a mudança do cenário da maternidade
no país, até que ponto esse novo comportamento das brasileiras interfere nas possibilidades de
uma gravidez natural? Segundo os especialistas, o tempo é um dos vilões para a reprodução,
no caso da mulher. O período biologicamente
ideal para a gravidez é dos 18 aos 28 anos. A
partir dos 35, além da maior dificuldade de engravidar, a mulher está exposta ao risco de gerar
uma criança portadora de anomalias genéticas.
Estima-se que após os 35 anos a probabilidade
de o bebê nascer com síndrome de Down, por
exemplo, seja de 1 para 350, e depois dos 40
anos é de 1 para 100. Aos 20 anos, o risco é de
1 em 1.600.
A fertilidade também diminui drasticamente
com a idade. Estudos revelam que casais saudáveis na faixa dos 20 anos, que mantêm relações sexuais frequentes, têm 20% de chances
de engravidar em cada ciclo, de tal forma que,
ao final de um ano, 96% terão engravidado.
Esse percentual mensal cai para 10% quando a
mulher tem 35 anos e diminui a cada ano depois
disso.
Entre os principais problemas de infertilidade feminina estão: interrupções nas trompas,
distúrbios de ovulação e endometriose. Para os
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homens, os maiores vilões são infecções,
doenças sexualmente transmissíveis e a
varicocele (varizes nos testículos).
Por estas razões, segundo especialistas em Reprodução Humana, cerca
de 20% dos casais terão dificuldade
de gerar um bebê e muitos desses
terão de recorrer à fertilização in vitro para realizar o sonho de ser pai
e mãe.
A gravidez em idade mais
avançada também aumenta a
probabilidade de doenças hipertensivas, diabetes gestacionais,
aborto espontâneo e parto prematuro.

Gravidez sem problemas
Apesar dos riscos de se gerar um filho numa faixa etária
considerada de risco, graças aos avanços da Medicina, estatisticamente, as
chances são grandes de
que a gravidez transcorra sem problemas e os
filhos sejam saudáveis. É
muito importante que haja
acompanhamento médico e
a gestante seja orientada sobre
os exames e cuidados necessários.
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Perfil

Conheça a linha de
tratamento da Seda

Cléo, gerente de
Relacionamento:

A Seda está lançando uma linha de shampoos e
condicionadores, destinada aO tratamento dos fios
capilares, sobretudo para os cabelos tintos e pós
alisamento.

além de muito simpática,
adora ajudar os colegas!
Maria Cleodete de Moraes, a simpática,
prestativa e sorridente Cléo é a nossa gerente
de Relacionamento. Em novembro, irá completar
34 anos de Coopercica. A exemplo de alguns de
seus colegas, esta cooperativa foi praticamente
seu primeiro emprego. Autêntica potiguarnasceu em Pau dos Ferros, no Rio Grande do
Norte -, Cléo chegou em Jundiaí muito jovem
e logo ingressou na Coopercica. “Vim para cá
com a intenção de visitar meus tios. Gostei
tanto daqui que consegui emprego e já moro
em Jundiaí há 34 anos, praticamente o mesmo
tempo que trabalho aqui”, comentou.

Escolinha da Cléo

Seu setor é chamado carinhosamente pelos
colegas como Escolinha da Cléo. “Cuido dos
meus funcionários como se fossem meus filhos.
Treino, ajudo, enfim, procuro encaminhá-los profissionalmente. Inclusive, muitos novatos que eu
treinei, foram promovidos e estão construindo
uma carreira na Coopercica ou em outras empresas. Costumo dizer que dou um empurrãozinho inicial. Eles ficam felizes pelo aprendizado
e eu fico orgulhosa por eles. Muitos se motivam
e vão cursar uma faculdade. Eles ficam agradecidos porque, além da parte profissional, ensino
também o lado humano e psicológico”.
Toda essa dedicação da Cléo tem explicação. Ela adora o que faz.”Faço com carinho,
amor e dedicação”. E tem um segredinho, que
ela revela: “Sempre me coloco no lugar do outro. Eu atendo aos associados da mesma maneira como eu gostaria de ser atendida. Respeito muito o próximo”.

Carreira

Cléo começou em 1977, nas instalações da
antiga fábrica da Cica, como operadora de caixa. “Quando entrei na Coopercica, minha colega me falou que aqui eu formaria uma verdadeira família e isso aconteceu mesmo”. Um ano
depois, quando foi inaugurada a loja 1, na Rua
João Ferrara, foi trabalhar no novo endereço,
desempenhando a mesma função. Mas ficou
pouco tempo como operadora de caixa. Cléo foi
transferida para a área administrativa, como auxiliar de escritório. “Praticamente, me tornei um
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Beleza

curinga na Coopercica. Cada funcionário que entrava em férias
ou estava em licença maternidade, eu o substituia”. Conclusão: Cléo trabalhou em diversos
setores, como Contabilidade, Contas a Pagar e
Departamento Pessoal. Até o início desse ano,
Cleo era Chefe Administrativa do Setor de Associados. Foi promovida a Gerente de Relacionamento. Cléo adora lidar com o público. “Eu
conheço muitos associados e, por causa do convívio, acabou criando uma relação de amizade.
Trabalho no lugar certo. Gosto de estabelecer
vínculos”. Além de atender aos associados, ela
controla toda a rotina administrativa referente
ao setor de convênios.

Pro Color

O shampoo Seda Pro Color limpa cuidadosamente os fios, ajudando
a evitar o desbotamento da cor, e também nutre e repara os fios. Resultado: cabelos saudáveis e radiantes. Este shampoo não contém sal, ou
seja, não tem adição de cloreto de sódio. Por isso é indicado para quem
tem química no cabelo.
O condicionador Seda Pro Color é parte essencial do tratamento
para manutenção da cor. Sua fórmula possui a tecnologia Color Protect,
a exclusiva combinação de um antioxidante com bio queratina, que nutre
e repara a fibra capilar, permitindo que seus cabelos alcancem uma cor
mais vibrante e uniforme.

Curiosidades

A primeira pessoa que Cléo conheceu na
Coopercica foi a Maria Isabel, a Bel, de Contas
a Pagar. “Assim que fui admitida, a Bel perguntou o meu nome e sugeriu que eu abreviasse
para Cléo”. A partir daí, o apelido pegou e todos
só me chamam de Cléo”. A Bel é hoje uma de
suas melhores amigas, junto com a Santa, da
Tesouraria. “Inclusive, a Bel foi minha madrinha
de casamento. As nossas filhas são amigas e as
famílias sempre se reúnem”.
Cléo é casada com Assis e tem uma filha, a
Vanessa, formada em Enfermagem e que trabalha no Hospital Paulo Sacramento. “Sou muito
feliz no casamento e tenho uma filha maravilhosa”. Outra curiosidade: seus irmãos estudaram
em Jundiaí, mas retornaram para o Rio Grande
do Norte. Só a sua irmã, a Neidinha, fixou residência na cidade. Ela é proprietária de um salão
de beleza e responsável pelo visual moderno da
Cléo.

Pós Alisamento Químico

O shampoo Seda Pós Alisamento Químico possui a exclusiva tecnologia Escova Protect, uma combinação de pH baixo e ultra-hidratação,
que oferece um cuidado diário sem agredir os fios quimicamente alisados,
prolongando o efeito do alisamento. Também não tem sal, o que resulta
em mais brilho, suavidade, redução de frizz e do volume.
O condicionador Seda Pós Alisamento Químico tem a combinação de pH baixo e ultra-hidratação, que realinha a fibra capilar e ajuda
a combater o excesso de frizz e a formação de pontas duplas, além de
prolongar o efeito do alisamento químico.

Preferências

Nas horas de lazer, Cléo gosta de ir à praia
e, nas suas férias, viaja para a sua cidade natal, onde mora a sua mãe, dona Raimunda, e os
seus irmãos.
Cléo gosta também de assistir a programas
de variedades e jornalísticos. Afinal, como excelente profissional que é, precisa estar atualizada e antenada com as ligeiras mudanças desse
nosso mundo globalizado.
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Fazendo a Feira

Dicas

Como comprar
e armazenar

MAIO

ACOMPANHE OS
HORTIFRUTIS DA ESTAÇÃO.

A carne bovina é rica em proteínas,
vitaminas do complexo B e minerais
como ferro, zinco e fósforo.

as carnes

Mas é preciso escolher bem a carne para o
consumo, saber diferenciar os tipos de cortes e
conhecer o modo ideal de preparo de cada um
deles. Entre os cuidados que o consumidor precisa ter na hora da compra é saber a procedência da carne. Os fornecedores da Coopercica
são frigoríficos conhecidos no Brasil e conceituados no exterior. Possuem toda a certificação
exigida pelas autoridades sanitárias, desde o
abate até a venda para os supermercados. Estes procedimentos asseguram a qualidade da
carne. Aliás, a carne da Coopercica é muito elogiada pelos associados.
Acompanhe, abaixo, dicas que vão lhe ajudar na hora da compra da carne.
• Observe a sua coloração. Uma boa carne
apresenta um vermelho vivo, com consistência
firme e elástica, sem manchas escuras ou esverdeadas. Visualizar a carne é fundamental.
• Escolha todos os produtos refrigerados e/
ou congelados no final de sua compra, evitando

que eles fiquem muito tempo sem refrigeração.
• Quando adquirir carnes congeladas, coloque-as no congelador de casa, no máximo uma
hora após a compra.
• Se comprar carnes embaladas, verifique se
o plástico está bem fechado e se não há nenhum furo. A bandeja não deve apresentar excesso de sangue.
• Carnes embaladas a vácuo tem cor amarronzada. A alteração da cor é causada pela
ausência de oxigênio. Quando a embalagem é
aberta, a cor da carne se restabelece em poucos minutos.
• Não se esqueça de verificar a data de validade do produto, que deve estar impressa no
rótulo.
• Quando for transportar a carne, prefira
armazená-la numa recipiente térmico. O calor
pode alterar a qualidade do produto.
• Evite descongelar em temperatura ambiente. Caso tenha pressa, utilize o microondas.

Como escolher os cortes para o

churrasco

• Picanha: um dos cortes mais nobres e saborosos. Escolha a peça que tiver
gordura entremeada à carne (também conhecida como gordurinha que fica dentro da carne). Ela garante a maciez e o sabor da picanha. Isso acontece durante
o cozimento, pois essa gordura derrete e deixa a carne suculenta.
• Fraldinha: corte sem gordura, muito suculento e saboroso. Pode ser assada em churrasco ou na grelha ou cortada em tiras grossas.
• Baby beef (miolo de alcatra): carne que também apresenta pouca gordura. É tenra e suculenta.
• Alcatra: melhor parte do traseiro bovino. É um corte macio e bom para
churrasco, tanto no espeto como em bifes grossos na grelha. Deve-se evitar
cortes finos, pois a carne pode ressecar.
• Maminha: é a parte mais macia da alcatra, pesando cerca de 1,5 kg. É
suculenta e tem sabor mais suave do que a picanha.
• Filé mignon: é o corte mais macio e também o mais caro, por não ter nervos, gordura ou osso. Pesa cerca de 2 kg.
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Confira as hortaliças, legumes e frutas da estação, ou seja, que estão em abundância de oferta e
preços mais acessíveis. Entretanto, mudanças climáticas (seca ou chuva em excesso) podem alterar
esse cenário.

Na Safra
Hortaliças e Outros
Alface
Batata-doce
Cebola importada
Escarola

Frutas
Caqui
Maçã nacional
Mamão Formosa
Mexerica cravo
Ponkan

Ponkan
A Ponkan nada mais é do que uma tangerina, de origem
asiática. Mais na sua polpa do que no seu suco são encontrados os fenólicos, que combatem o envelhecimento celular. Além disso, é fonte de vitaminas A, B e C e apresenta
quantidade razoável de sais minerais como cálcio, potássio
e fósforo. A vitamina C (ácido ascórbico) participa de diversos processos
metabólicos: formação do colágeno (sustentação da pele), óxido-redução
(aumenta a absorção de ferro), cicatrização e melhora da resposta a infecções. Uma Ponkan de tamanho médio a grande tem cerca de 40 calorias. Pode-se aproveitar a sua casca para fazer doces e geléias, pois é
rica em vitaminas. A safra vai de abril a setembro.

Ponkan é mexerica?
Existe diferença entre a Ponkan e a mexerica? Tanto a Ponkan como
a mexerica são tangerinas, com sabor e aroma bem parecidos. Uma das
diferenças está na casca. A mexerica possui uma casca com mais óleos
essenciais – substâncias que deixam cheiro forte e ácido quando se
descasca a fruta – do que a Ponkan.

Festa Italiana de Jundiaí
começa dia 14

A 24ª Festa Italiana de Jundiaí
acontecerá nos dias 14, 15, 21, 22,
28 e 29 de maio e 4 e 5 de junho, na
Colônia.
Aos sábados, o evento começa às 18 horas, na Cantina da Praça José Orlandi (espaço externo) e, às 19h30, na Cantina do salão
paroquial, com capacidade para receber 1000
pessoas por noite. Neste caso, é necessário
comprar com antecedência o convite do jantar. As reservas podem ser feitas pelo telefone

4584-0734. No cardápio, antepastos como pão
italiano, sardella, berinjela e azeitonas. Pratos
quentes: espaguete ao sugo com porpeta, frango empanado frito, polenta frita, risoto de carne
e risoto de frango; pizzas de mussarela, calabresa, aliche e margherita. Estão programados
shows com as bandas Felice Itália e os Três
Tenores Brasileiros (14 e 28 de maio) e Fred
Rovella Banda Show (21 de maio e 04 de
junho). Aos domingos, o evento é realizado apenas na Cantina da Praça, com
almoço a partir das 11 horas. Mais
informações, no site: www.
ecco.com.br.

COOPERCICA

9

Datas
Promoções

Datas

Confira os contemplados da

Corrida Relâmpago

A Coopercica realizou em abril a Corrida Relâmpago. Cada participante teve dois minutos
para efetuar a coleta de produtos com os carrinhos estilizados da Corrida.
Os associados comentaram que adoraram
esta promoção e acharam muito criativa. Confira, a seguir, os contemplados das lojas 1, 2
e 5.
Na próxima edição, divulgaremos os ganhadores das lojas 3 e 4.

Loja 1: Cristina Pereira O. Domingues e José
Bazeloto; Loja 2: Maria Ap. Molognoni Meira e
Cláudio de Brito; Loja 5: Durcinéia do Carmo
Candelori e David Marmo H. Alves.

Loja 2

Mãe é tudo. Mãe é incomparável!
Mãe é nossa amiga. Está sempre pronta a
nos ajudar.
Mãe é nossa confidente. Guarda os nossos
segredos a sete chaves.
Mãe é nosso porto-seguro. Sabemos que
sempre podemos contar com ela.
Mãe é a nossa melhor professora. Ela nos
ensina a perceber o mundo, a compreender os
sentimentos, a respeitar as pessoas e também
a se importar com elas.
Mãe é uma guerreira. Enfrenta qualquer situação de cabeça erguida. Não tem medo da
derrota. Querem guerrear? Levem uma Mãe.
Mãe é determinada. Não desiste. Fracasso
não existe no seu dicionário, apenas situações
que fogem de seu controle.
Mãe é insistente. Não tem nada que não
possa enfrentar.
Mãe é uma vencedora. Querem vencer? Levem uma Mãe. Ela tem todas as forças do mundo a seu favor. Usa o maior escudo já existente.
Coloquem uma Mãe na frente, que não haverá

Rubia M. P. Costa e Caio P. Costa
bala que o atingirá.
Mãe é tudo.
Mãe é incomparável!

Homenagem da Coopercica às Mães.

Loja 1

Promoções
Loja 5

Coopercica quer que você tenha um

“Dia de Rainha”

Para comemorar o Dia das Mães
(8 de Maio) em grande estilo, a
Coopercica preparou uma incrível
promoção: o “Dia de Rainha”.

Serão sorteadas cinco associadas (uma por
loja), que serão muito “paparicadas” – como
toda Mãe merece ser tratada -, com direito a
café da manhã, atividades estéticas e relaxantes em SPA, almoço e compras no Maxi Shopping. Para encerrar as homenagens, nada melhor que um jantar especialíssimo com o marido
ou acompanhante. Para participar, nas compras
acima de R$ 150,00, o associado deverá apre-
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sentar o cupom fiscal, retirar um cupom de sorteio, que deverá ser preenchido e depositado na
urna desta promoção. O sorteio acontecerá no
dia 26 de maio, às 10 horas. A promoção é válida até o dia 25 de maio. Consulte regulamento
nas lojas.
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Promoções
“É mais limpo, é mais Candura”
Foto meramente ilustrativa

A Candura irá sortear cinco
máquinas de lavar Brastemp 8 kg
(uma por loja).
Trata-se da promoção “É mais limpo, é mais
Candura”, realizada de 12 de abril a 28 de
maio.
Para participar, na compra de dois produtos Candura, o associado deverá apresentar o
cupom fiscal, retirar um cupom de sorteio, que
deverá ser preenchido e depositado na urna
desta promoção.O sorteio acontecerá no dia
29 de maio, às 10 horas. Consulte regulamento
nas lojas.

“Concurso Cultural: Refresco de fruta é Frisco”
A Coopercica & Frisco estão provendo o “Concurso Cultural: Refresco de
Fruta é Frisco”, que irá premiar os associados com cinco bicicletas infantis
Sundown Cartoon – aro 14 (uma por loja).
Foto meramente ilustrativa

Para participar, na compra de três Refrescos
Frisco – sabores, o associado deverá apresentar o cupom fiscal durante o prazo de validade da promoção (até 14 de maio) e retirar um
cupom de sorteio, que deverá ser preenchido e
depositado na urna desta promoção, instalada
nas lojas Coopercica.
O sorteio será realizado no dia 15 de maio,
às 10 horas. Consulte regulamento nas lojas.

Trabalho
Envie seu currículo para o setor de
Recrutamento e Seleção
A Coopercica está oferecendo uma
excelente opção para quem está
desempregado ou quer mudar de
emprego.
Para isso, basta enviar seu currículo para
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análise no setor de Recrutamento e Seleção
(Av. Antônio Frederico Ozanam, 6001 - V. Rio
Branco) ou no setor de Atendimento ao Associado, nas cinco lojas Coopercica.
Outras opções: www.coopercica.com.br (link
trabalhe conosco) ou rh@coopercica.com.br.
Boa sorte!!!!
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Diversão

Nutrição

Agnès Jaoui
Cantora francesa é destaque
na Virada Cultural

Conhecido há mais de
cinco mil anos, o azeite
era considerado por
Hipócrates, o Pai da
Medicina, não somente
um alimento, mas um
poderoso remédio.

Em Jundiaí, a Virada Cultural Paulista
- em sua 5a.edição -, será realizada
nos próximos dias 14 e 15, no Teatro
Polytheama e no Parque da Uva.
São 24 horas de música, dança, teatro e circo, com
entrada gratuita. O destaque na cidade é a cantora
francesa Agnès Jaoui, que se apresenta pela primeira vez no Brasil e cujo reportório são músicas latinas,
cantadas em português e espanhol. Confira, a seguir,
os destaques da programação jundiaiense.

Na época, ele usava o óleo para tratar ferimentos e aliviar dores – o que já sinalizava sua
propriedade anti-inflamatória, confirmada por
cientistas americanos no final de 2005.
Nas últimas décadas, essa substância oleosa extraída das azeitonas ganhou o status de
aliada do coração, já que o seu consumo está
associado a baixos níveis de colesterol ruim
(LDL), aquele que prejudica o coração, e também foi comprovado que o azeite pode aumentar o colesterol bom (HDL). Também é rico em
antioxidantes, responsáveis pelo bom funcionamento das células.

Polytheama
Dia 14/05, às 22h30: Fortuna (show)
Dia 15/05, às 0h30: Agnès Jaoui (show)
Dia 15/05, às 10h30: O Caminho de Oz (teatro)
Dia 15/05, às 16h30: Carmem (ópera)
Parque da Uva
Dia 14/05, às 19h30: Negra Li (show)
Dia 14/05, às 0h00: Charlie Brown Jr. (show)
Dia 15/05, às 17h: Céu (show)

para cozinhar, alguns componentes importantes
como os antioxidantes podem ser alterados, o
que diminui seus benefícios.
Apesar disso, o seu uso não se restringe às
saladas. Você pode utilizá-lo também nos instantes finais do cozimento ou nos pratos quentes já prontos, à mesa.

Incremente seu
azeite com ervas e
especiarias
Você pode personalizar seu azeite, acrescentando ervas e especiarias. Elas conservam
a cor e o sabor por seis meses, desde que o
vidro seja esterelizado e mantido longe da luz e
da umidade. Acompanhe as dicas.
•

Extravirgem

Fique por dentro

Você sabe o que quer dizer
Calcanhar de Aquiles?
De acordo com a mitologia grega, Tétis, mãe
de Aquiles, a fim de tornar seu filho indestrutível,
mergulhou-o num lago mágico, segurando-o
pelo calcanhar. Na Guerra de Troia, Aquiles foi
atingido na única parte de seu corpo que não
tinha proteção: o calcanhar. Portanto, o ponto
fraco de uma pessoa é conhecido como calcanhar de Aquiles.
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Azeite
extravirgem:
bom para a saúde!
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O campeão de vantagens para a saúde é o
azeite extravirgem, por ser o mais puro de todos, com grau de acidez não superior a 1% para
cada 100g. O tipo virgem chega a 2% de acidez
por 100g e os que apresentam grau de acidez
superior a 2% passaram por mais etapas durante a elaboração e, em geral, são misturados
a outros óleos, como o de soja, o que diminuiu
sua qualidade.
Por se oxidar quando exposto à luz, prefira
os que são engarrafados em recipientes mais
escuros. Em casa, mantenha dentro de um armário, longe da luz, para retardar a oxidação e
assim manter as qualidades originais do produto.
Os polifenois e as gorduras monoinsaturadas encontradas no azeite extravirgem não
gostam de calor. Por isso, ao utilizar o azeite

•

•

•

COOPERCICA

Pimenta-malagueta: acrescente 4
colheres de sopa de pimenta-malagueta
desidratada em 2 xícaras de azeite de
oliva. Tampe o vidro e deixe descansar
por, no mínimo, uma semana. Perfeito
para temperar carnes, queijos, azeitonas, patês, frutos do mar e molhos para
churrasco.
Orégano: misture 6 colheres de sopa
de orégano em 2 xícaras de azeite.
Deixe pegar gosto por duas semanas.
Fica uma delícia em pizzas, torradas,
molhos e carnes.
Gergelim: junte 1 colher de sopa de
gergelim torrado a 2 xícaras de azeite.
Deixe num vidro fechado por 3 semanas, no mínimo, para apurar o gosto.
Excelente em pães, peixes e saladas.
Cúrcuma: misture 2 colheres de chá de
cúrcuma em pó em 2 xícaras de azeite.
Guarde fechado o recipiente por uma
semana. Indicado para risotos, molhos
e carnes.
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Ecoplaneta

Reflexão

Confira as espécies marinhas
que deixaram a lista de
ameaçadas de extinção
Tartarugas marinhas, golfinhos
rotatores, baleias jubarte
e franca: espécies típicas da
biodiversidade brasileira,
ameaçadas de extinção, deixaram
a “lista vermelha”, organizada
pela International Union for
Conservation of Nature (IUCN), e
hoje são consideradas de “baixo
risco” de extinção. Programas de
preservação da vida marinha têm
garantido melhores perspectivas
para essas espécies. Acompanhe, a
seguir, os projetos.

Baleia jubarte: criado em 1997, além de promover o turismo de observação, o projeto realiza
trabalhos científicos educativos. A Baleia jubarte
vive em diversas áreas da costa da Bahia.
Baleia franca: o projeto foi instituído na década de 80, com o objetivo de garantir a sobrevivência e a recuperação desses cetáceos na
região de Santa Catarina. Atua em pesquisa,
educação e conscientização e formulação de
políticas públicas sobre o assunto. Os resultados têm sido positivos.
Tamar: trabalha diretamente com cinco espécies de tartarugas marinhas em perigo de
extinção. Sua atuação começou em 1982. O
Tamar apoia o desenvolvimento das comunidades costeiras, de forma a oferecer alternativas

econômicas que melhorem as condições sociais das populações, reduzindo assim a pressão humana sobre as tartarugas. As atividades
estão concentradas em 22 bases, distribuídas
em mais de 1.100 quilômetros de costas, e envolvem cerca de 1.200 pessoas, a maioria, moradores das comunidades beneficiadas. Hoje, o
Tamar protege cerca de 900 mil filhotes a cada
nova temporada e já superou os nove milhões
de filhotes lançados ao mar.
Golfinho rotador: o foco é a pesquisa científica como instrumento para a preservação da
espécie que habita a região de Fernando de
Noronha. O projeto também promove atividades
educacionais e busca contribuir para o desenvolvimento sustentável da ilha.

Peixe-boi corre o risco de desaparecer
O peixe-boi é o único mamífero aquático herbívoro. Ele vive na água, mas precisa respirar
na superfície, em intervalos de 2 a 5 minutos.
Pode medir 4 metros e pesar até 800 quilos. O
peixe-boi vive em média 50 anos. Ao longo do
tempo, o homem tem sido responsável pelo encurtamento da vida desse animal.
A caça indiscriminada fez com que esse
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mamífero aquático seja o mais ameaçado de
extinção no Brasil. Além disso, fatores como a
morte acidental em redes de pesca, o encalhe
de filhotes órfãos e a degradação ambiental colaboraram para o processo de extinção. Para
reverter esse quadro, a Petrobrás patrocina o
Projeto Peixe-Boi Marinho na Ilha de Itamaracá
(PE) desde 1997.

COOPERCICA

Retrado de Mãe

U

* Por Tânia Soares Ferreira dos Santos.

m sonho de fé, de quem confia na sabedoria do Criador, onde a vida se mostra de
todos os lados.
Vida nas águas, vida na terra, vida no ar,
onde os grandes rios se encontram, as árvores tocam os céus, onde aprendemos a cantar
como pássaros, ter fé na natureza infinita.
Mãe... que dá forma a todos os sonhos, como
o vento que sopra, fazendo ser transparente às
nossas fraquezas e dificuldades.
Uma simples mulher que, com toda a imensidão do seu amor, traz em seu olhar toda a
sabedoria, toda dedicação de um coração tão
puro e cheio de amor.
Tem simplicidade de uma criança, sabe enriquecer-se com a felicidade dos que ama.
Forte, entretanto se estremece ao choro de
uma criança; fraca, não se altera com a bravura
dos leões.
Se a tenho hoje, devo chamá-la de rainha,
rainha da minha vida, guerreira como jamais tinha visto, pois há alguns que não lhe dão valor.
Eles não sabem quanta saudade deixaram as
que já foram.
Mãe, perdoa se muitas vezes não lhe ouvi.
Quantas vezes não lhe abracei. Quantas vezes
não lhe compreendi, nem ao menos tentei.

Diante de tudo o que me faz sorrir, que me
faz chorar, eu nada sou, nada tenho, sou apenas tudo em sua vida e alguém que a ama das
mais lindas formas que se pode amar.
Eis o retrato de uma vida.
*Tânia é funcionária da loja 2.

Feliz Dia das Mães!

Culinária
Sua receita pode ser
publicada na Revista
Coopercica
Compartilhe conosco sua receita
favorita - salgada ou doce -, enviando-a para o
Setor de Associados das lojas Coopercica
ou para o e-mail: atendimento@legatto.com.
br. Se ela for escolhida, será publicada na
Revista Coopercica.

Televisão

Uma comissão julgadora também escolherá
a melhor receita do mês, que será divulgada
no programa Cardápio, exibido pela Rede Paulista.
Não se esqueça de enviar seu nome completo e telefone. Participe!

COOPERCICA
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Culinária
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Maionese Especial

Risoto Al Pomodoro Secchi

Ingredientes

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100g de arroz arbóreo
1 colher (sopa) de cebola picada
100ml de azeite extra virgem
100g de manteiga
50ml de vinho branco
1 litro de caldo de carne
100g de tomate seco
100g de rúcula
80g de queijo parmesão ralado
100g de mussarela de búfala
sal, pimenta-do-reino e alho a gosto

Modo de preparo

Modo de preparo

Cozinhe separadamente as batatas e as cenouras.
Escorra e depois misture o atum, os tomates, as azeitonas, o pimentão, a maçã, o leite de coco e a salsa.
Separe dois galhinhos de salsa para decorar. Acrescente a maionese e misture devagar para não amassar os legumes. Coloque numa travessa, enfeitando
com os ovos cozidos cortados em partes iguais e a
salsa. Leve à geladeira até a hora de servir.

Em uma panela, coloque o alho e a cebola para refogar no azeite. Acrescente metade da manteiga e
refogue o arroz. Adicione o vinho e deixe secar. Coloque 200ml de caldo de carne e deixe cozinhar, sempre mexendo. Acerte o sal. Quando começar a secar, adicione o tomate seco e a pimenta. Acrescente
mais um pouco de caldo e adicione metade da rúcula.
Continue acrescentando o caldo aos poucos. Quando
perceber que o arroz está al dente adicione o queijo
ralado e a mussarela de búfala, o restante da rúcula e
da manteiga. Sirva em seguida, ainda quente.

Lombo de Vitela ao Forno

Torta de Nozes com Chocolate

Ingredientes

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

1 1/2 kg de lombo de vitela
1 colher (chá) de alecrim
folhas de hortelã
3 dentes de alho amassados
200ml de azeite
80g de manteiga
2 copos de vinho branco
sal e pimenta-do-reino a gosto

1 xícara (chá) de leite
1/2 xícara (chá) de licor de cacau
1 pacote de bolacha maria (180g)
1 lata de leite condensado
1 xícara (chá) de manteiga sem sal
2 gemas
200g de chocolate meio amargo derretido
1 xícara (chá) de nozes trituradas

Modo de preparo

Modo de preparo

Abra a carne como se fosse um grande bife, sem separar as partes. Esfregue o alho, tempere com sal e
pimenta dos dois lados. Enrole e amarre bem firme
com um barbante. Aqueça o azeite e a manteiga em
uma panela, coloque as folhas de hortelã e o alecrim
e doure bem a carne de todos os lados, em fogo forte. Transfira para um refratário e leve ao forno baixo
(170º C), regue com um copo de vinho branco e deixe
assar, regando de vez em quando, com o restante do
vinho e o caldo que se forma no refratário. O tempo
de cozimento da carne é de aproximadamente 45 minutos para cada 1/2 kg. Quando estiver no ponto desejado, retire o barbante, corte em fatias, regue com
o molho do assado e sirva com arroz branco ou purê
de batatas.

Em uma tigela, misture o leite, o licor de cacau e
umedeça as bolachas nessa mistura. Forre o fundo
de uma travessa com as bolachas umedecidas. Na
batedeira, coloque o leite condensado, a manteiga,
as gemas e bata por 10 minutos ou até obter um creme espesso. Cubra as bolachas com o creme e, por
cima, despeje o chocolate derretido em banho maria.
Polvilhe com as nozes trituradas e leve à geladeira
por 3 horas. Sirva em seguida.

Foto ilustrativa

1 lata de atum desfiado e escorrido
1 kg de batatas cortadas em cubos
2 cenouras cortadas em cubos
3 tomates picados e sem sementes
50g de azeitonas verdes cortadas em lascas
1 pimentão verde ou vermelho picado
1 maçã descascada cortada em cubinhos
1 vidro 200ml de leite de coco
1 colher (sopa) de salsa picada
500g de maionese
3 ovos cozidos

Receita enviada pela associada
Ana Cristina Pinho de Moura Cavalcanti

COOPERCICA
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Dicas

