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Coopercica instala
balanças nos caixas para
pesar hortifrutis

Índice

Para facilitar as compras dos associados, a Coopercica instalou balanças para pesar os hortifrutis
em todos os caixas.
Portanto, o associado não precisa mais pesar
seus hortifrutis na Feirinha. O setor ainda permanece com uma balança, somente para conferência. Ou seja, se o associado quiser saber a quantidade dos hortifrutis que está adquirindo antes de
passar pelo check out, ele mesmo pode pesar os
produtos.
A pesagem dos hortifrutis nos caixas não representa aumento de tempo do associado nas filas.
Isto porque a Coopercica trocou os check outs de
todas as suas lojas. A operadora de caixa só precisa colocar o produto sobre a balança, digitar um
código e dar um enter, para que o produto seja
registrado e apareça no cupom fiscal. Além disso,
as esteiras estão mais rápidas e os leitores ópticos
mais eficientes. Conseguem ler o código de barras
de qualquer ângulo.
A Coopercica realizou uma pesquisa para saber a
opinião dos associados em relação à novidade e o
resultado é que a medida foi muito elogiada.
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atendimento@legatto.com.br • Atendimento ao
Associado: eventos@coopercica.com.br (Eliana
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Lojas Coopercica
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 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 24h; sab: 7h às 24h e
dom: 7h às 20h
Lojas 3,4 e 5: 2ª a sab: 8h às 22h e dom:
3
8h às 18h
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Saúde

Asma, resfriado e gripe
aumentam no inverno

Este ano, as temperaturas caíram muito já em maio.
O mês de junho confirmou que o inverno será
muito rigoroso. O pior é que esta estação acentua algumas doenças, como asma, resfriado e
gripe. O sistema respiratório é o mais afetado
nessa época do ano. Por isso, os cuidados com
a saúde devem ser redobrados.
Medidas simples colaboram para melhorar a
qualidade de vida nos dias mais frios, e fazem
toda a diferença para prevenir problemas de
saúde. Acompanhe.

Gripe
É uma doença respiratória causada pelo vírus influenza , que sobrevive no ar e se propaga
através da tosse ou do espirro, infectando as
pessoas. Os mais atingidos são os bebês e os
idosos. Por isso, a vacina é importante para prevenir a gripe.
Sintomas: febre alta, tosse, secreção nasal,
dor de garganta, dor de cabeça e no corpo, cansaço físico.
Tratamento: medicamentos que atenuam os
sintomas, como antitérmicos, analgésicos e os
descongestionantes nasais. Depois de avaliar o
caso, o médico pode receitar apenas repouso
ou recorrer também a antivirais, cuja função é
justamente exterminar o influenza. Casos mais
graves exigem internação, para evitar complicações como pneumonias.

Resfriado
Muito confundido com a gripe, é uma infecção bem mais leve do nariz e da garganta, causada por outros vírus, que acabam agredindo a
mucosa do nariz e, como resposta, o organismo
“ordena” a produção de muco para eliminá-los.
Sintomas: espirros, congestão nasal, coriza
e dor de garganta.
Tratamento: não há remédio específico. Os
medicamentos usados são descongestionantes
nasais. Ficar de repouso pode ajudar.

Asma
É uma inflamação do pulmão e das vias aéreas, de fundo alérgico, caracterizada por chiados no peito, tosse e sensação de falta de ar.
É conhecida por ser uma doença comum em
crianças, mas pode surgir em adultos a partir
de infecções por vírus e bactérias. Não existe
como prevenir o surgimento da asma, mas ela
pode ser controlada desde que o tratamento
seja seguido e que o paciente e sua família se
conscientizem do problema.
Sintomas: tosse, chiado, sensação de pressão no peito e falta de ar.
Tratamento: é possível controlar a doença
com medicamentos antiinflamatórios e broncodilatadores.

Como se proteger
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Beba bastante líquido.
Não deixe de fazer exercícios físicos (natação, corrida e caminhada
aumentam a capacidade cardiorespiratória).
Coma alimentos ricos em vitamina C.
Mantenha limpas as roupas de cama, especialmente cobertores e
edredons.
Evite lugares fechados e pouco arejados.
Evite fumar.
Seque as roupas no sol.
Lave as mãos com frequência.
Para os bebês, a amamentação é indispensável, pois garante a
proteção da criança.
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Perfil

Helena
começou a trabalhar cedo
e hoje é Analista Contábil

Helena Rosa Boarroli começou a trabalhar
cedo. Aos 16 anos já era operadora de caixa de
um mercado em Jundiaí. Ingressou depois na
Coopercica, ainda menor, e foi admitida como
recepcionista de vendas, na loja 1 (Jardim Cica).
“Na época, os associados apresentavam a carteirinha antes das compras. Eu conferia se o número apresentado estava na minha listagem e
emitia uma ficha”, comentou. Quando completou 18 anos, Helena foi promovida a operadora
de caixa.
As promoções não pararam por aí. Quase
30 anos se passaram desde a sua admissão
– em 15 de dezembro de 1981 - e hoje Helena é Analista Contábil. “Estou realizada”, disse.
Qual o segredo do sucesso? Para ela, é enxergar as oportunidades. “Se você deixa escapar
a oportunidade, fica difícil evoluir na carreira”,
completou.
Depois de algum tempo, foi convidada a trabalhar como auxiliar de escritório. “Na hora do
convite, fiquei indecisa porque adorava o contato com o público. Porém, pensei melhor e aceitei a proposta”.
As promoções continuaram: foi aberta uma
vaga na Contabilidade e Helena mais uma vez
encarou um novo desafio. “Para me aprimorar,

fui fazer um curso técnico em Contabilidade.
Aprendi muito e agradeço a Coopercica por ter
confiado em mim ao oferecer este cargo. Hoje
sou Analista Contábil, adoro o que faço e sei
que minha função é de muita responsabilidade.
Estou feliz fazendo parte de uma equipe, onde
todos trabalham com dedicação e organização”,
afirmou.

Família
Além de realizada profissionalmente, Helena
está feliz com a família que constituiu. É casada
com o Carlos – que por coincidência conheceu
na Coopercica – e tem uma filha, a Carolina, de
16 anos, que está cursando Nutrição (nível técnico). “Amo eles. Minha filha é um presente de
Deus”, salientou.
Nas horas em que não está trabalhando, Helena gosta de curtir a família, fazer churrascos
e viajar para o sítio de sua avó, em Minas Gerais, onde saboreia aquela comidinha caseira,
preparada em fogão a lenha. Helena tem muita
fé e costuma também ir à missa, nos finais de
semana.

A arte de transformar limões em limonada
Depois de trabalhar três anos na frente de
loja, foi promovida a operadora de caixa no piso
superior da loja 1 - atualmente o local abriga a
parte administrativa da Coopercica. Entretanto,
naquela época o espaço era utilizado como área
de vendas e funcionava ali um magazine, onde
o associado podia adquirir roupas, brinquedos e
outras utilidades domésticas.
Foi um desafio para Helena, pois além de
trabalhar como operadora de caixa no setor de
magazine, atendia ligações e cuidava do setor
de associados, cadastrando novos sócios. Entretanto, Helena conseguiu enxergar que aquele

6

convite poderia lhe abrir as portas para crescer
na Coopercica. Foi o que aconteceu. Helena desempenha hoje a função de Analista Contábil.
Helena é um exemplo de profissional que
conseguiu transformar os limões em uma limonada, bem gostosa de saborear. “O prazer no
que faço é muito mais sólido e real hoje, do que
quando entrei na Coopercica. Foi um marco na
minha carreira profissional e também na vida
pessoal, onde aprendi a me relacionar com diversas pessoas, respeitando o espaço de cada
um e conquistando amigos de verdade”, finalizou.
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Beleza

Rexona Teens:

você vai se apaixonar
sem transpirar

A linha Rexona Teens oferece desodorantes antitranspirantes desenvolvidos especialmente para
as meninas, proporcionando proteção prolongada
e perfumes criados especialmente para elas. Entre as fragâncias, destacam-se Tropical Energy e
Love.

Rexona Crystal:
eficaz contra as
manchas brancas

A nova fórmula deste antitranspirante torna o
produto ainda mais imperceptível, fazendo com
que ele não se prenda ao tecido da roupa. Além
dessa mudança, a embalagem agora é preta e moderna e a fragância possui notas florais, frutais e
cítricas.

Fique por dentro

“Acabou em pizza”
Especialmente nas cidades de São Paulo e
do interior paulista, cuja colônia italiana é numerosa e o consumo de pizzas é grande, surgiu o
hábito de se reunir em pizzarias para celebrações e reuniões.
Na década de 60, alguns conselheiros palmeirenses se reuniram para resolver problemas
que haviam trazido uma crise ao clube. Após
14 horas de discussões, os dirigentes sentiram
fome e resolveram ir a uma pizzaria. Depois de
18 pizzas gigantes, várias rodadas de chope e
várias garrafas de vinho, a paz voltou a reinar.
O jornalista Milton Peruzzi, que trabalhava no

jornal A Gazeta Esportiva e era
setorista do Palmeiras, acompanhou todo o encontro e criou a
seguinte manchete no jornal do
dia seguinte: “Crise do Palmeiras termina em pizza”.
A partir desta manchete, a expressão “Acabar em pizza“ passou
a ser usada no cenário político, e significa que um processo envolvendo ações
de ética ou legalidade não foi levado a
diante ou apenas alguns dos envolvidos
de menor importância foram penalizados.

COOPERCICA
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Cooperativismo

Coopercica integra a 1a. Central de
Cooperativas de Consumo do País
Acaba de ser criada a primeira Central de Cooperativas
de Consumo do País, a Coopbrasil.

Grupo de dirigentes presentes à reunião de
fundação da Central
O empreendimento foi formado inicialmente
por sete cooperativas, entre elas a Coopercica,
que apresentaram faturamento de R$ 2,265 bilhões em 2010.
Com a Central, o grupo pretende ganhar força e buscar novos negócios, inclusive internacionais.
Além da Coopercica, participam da
Coopbrasil as seguintes cooperativas: Coop,
de Santo André (SP), Consul de Ipatinga (MG),
Cooperouro de Ouro Preto (MG), Cooper de
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Blumenau (SC), CoopBanc de
Araçatuba (SP) e Coocerqui de
Cerquilho (SP).
Segundo Orlando Marciano,
presidente da Coopercica e um
dos fundadores da Central, o
objetivo é aumentar o poder de
negociação com fornecedores
graças ao ganho em escala dos
produtos, além de desenvolver
produtos de marca própria e produtos importados.
A Central quer ainda aumentar
a troca de experiência e informações com as cooperativas.
Edivaldo Del Grande, presidente da Organização das Cooperativas do
Estado de São Paulo (Ocesp), comentou que a
Central permite ainda a integração de projetos
de marketing e tecnologia. “O primeiro passo
foi dado para buscar a redução de custos operacionais.
Agora, a Coopbrasil pode avançar com o
desenvolvimento de projetos tecnológicos e
também de marketing, o que pode inclusive padronizar a identidade visual da marca”.
A Ocesp e o Sescoop/SP acompanharam e
apoiaram todo o processo de articulação entre
as cooperativas para a formação da Central.

COOPERCICA

Confira os ganhadores da campanha
“É mais limpo, é Candura”
Loja 1 • Maria Beathriz Andrade Piria
Loja 2 • Fernando Massotti
Loja 3 • Marcel Adriano G. Silva
Loja 4 • Dilson Gomes de Azevedo
Loja 5 • Maria Vitória do Canto Silva
* Sorteio dos contemplados com máquinas
de lavar Brastemp, realizado no dia 29 de
maio.

Foto meramente ilustrativa

Promoções

Foto meramente ilustrativa

Contemplados do Concurso Cultural
“Refresco de Fruta é Frisco”
Loja 1 • Dirceu Baroni
Loja 2 • Leonice de Camargo Bittencourt
Loja 3 • Benedito Aparecido Filho
Loja 4 • José Roberto Taver
Loja 5 • Sávio Marques Ferreira
* Sorteio dos contemplados com bicicleta
infantil Sundown Cartoon, realizado em 15 de
maio.

Resultado da Compra Premiada de Junho
Loja 1 • Darci Valese Buzanelli
Loja 2 • Roberto Rueda
Loja 3 • Márcia Regina Silva Bueno
Loja 4 • Donizete Marinho
Loja 5 • Josemira de Jesus Santos
* Contemplados com vale-compras.
Sorteio realizado em 01 de julho.

COOPERCICA
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Promoções

Associadas

“Dia

Rainhas. Foi assim que
as cinco associadas,
contempladas com
a promoção “Dia de
Rainha” se sentiram.

Após as compras, as
rainhas retornaram
ao Centro de Estética
Miss Day para relaxar e
produzir o visual.

Morana
Bijouterias

República
dos Lobos

Cena Íntima
Lingerie

Cakki Calçados

Rainha Maria Ivone ladeada pelas
colaboradoras da Coopercica
10
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Samantha e a Rainha Margarete

adoraram a campanha promocional

de Rainha”
A campanha, para comemorar o Dia das
Mães, foi o maior sucesso e agradou muito
às participantes – Dirce, Elizeth, Maria Lúcia,
Margarete e Maria Ivone -, como também os
seus acompanhantes. A seguir, flashes das
atividades realizadas em 28 de maio.

Rainha Margarete - Loja 3

Rainha Maria Lúcia - Loja 2

Aluarte Brasil

Jantar na Churrascaria Estância

Rainha
Elizeth Loja 1

O evento teve como apoiadores:
Sky Way Jundiaí Limousines,
Centro de Estética Miss Day, Maxi
Shopping Jundiaí, República dos
Lobos, Morana Bijouterias, Aluarte
Brasil, Cakki Calçados, Cena Íntima
Lingerie, Musical Cantareira e
Samantha Bijouterias.
Os nossos melhores agradecimentos a
todos os envolvidos no sucesso deste
evento.

Rainha Dirce - Loja 5
Rainha Maria Ivone - Loja 4
COOPERCICA
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Datas

Viva a redonda mais
consumida no mundo!
A pizza é quase uma unanimidade
quando o assunto é preferência
gastronômica no mundo. Já teve até
nome bíblico: “pão de Abrahão”.

Historiadores afirmam que a pizza surgiu
com os egípcios, mas foram os italianos, em
Nápoles, que a popularizaram, introduzindo o
molho de tomate sobre a massa. Logo no início,
somente eram utilizadas ervas regionais e azeite de oliva. Os italianos usam os mesmos ingredientes do pão para fazer a massa da pizza:
farinha de trigo, água, sal e fermento. No início,
a pizza não tinha a sua forma característica, redonda, mas era dobrada ao meio, feito um sanduíche ou um calzone. Em 1982, foi fundada a
Associazione Vera Pizza Napoletana (Associação da Verdadeira Pizza Napolitana), que criou
um estatuto com as normas que os pizzaiolos
têm que seguir. Por exemplo, a pizza deve ser
feita com farinha, fermento natural ou leveduras
de cerveja e água. Depois de descansar, a mas-

sa precisa ser esticada com as mãos, sem rolo,
e assada em forno a lenha.
Os ingredientes podem variar, desde que a
associação os aprove. Alguns dos nomes “oficiais” da “Verace Napoletana” são Marinara
(tomate, azeite de oliva, orégano e alho), Margherita (tomate, azeite de oliva, parmesão ralado e mozarela especial produzida nos montes
Apeninos do sul), Romana (tomate, mozarela,
anchovas, orégano, azeite) e Capriciosa (mozarela, tomates, cogumelos, presunto, azeitonas e
azeite). Além disso, A Pizza Napolitana está desde dezembro de 2009 protegida pela Comissão
Européia junto com mais 44 produtos que têm
o selo de “Especialidade Tradicional Garantida”
‘’(Specialità Tradizionale Garantita – STG)’’.

Brasil
A pizza chegou ao Brasil graças à colônia
italiana. Ela tornou-se tão popular que passou
a fazer parte da cultura brasileira e desde 1985
é comemorado o Dia da Pizza, em 10 de julho.
Foi no Brás, tradicional bairro de imigrantes
italianos em São Paulo, onde as primeiras
pizzas começaram a ser vendidas no País.
Os brasileiros adoram pizza e ela une
e acompanha os mais variados tipos de
comemorações: encontros, festas e até mesmo
os fatídicos dias de domingo que anunciam mais
um começo de semana.

O Miss Day estética facial, corporal e
hair style, oferece conforto, privacidade
e dispõe de uma competente equipe na
prestação de serviço. Agende um horário
pelos fones 4492-3122 ou 7421-2348.
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Nutrição

Além de aquecer,

chá faz bem!

Historiadores afirmam que o
cultivo do chá surgiu na China no
século 4, mas foi a Inglaterra quem
o trouxe para o Ocidente no século
17.
Entretanto, o chá só se popularizou no século
18. No Brasil, a princípio, os chás eram consumidos apenas para ajudar a curar desconfortos
intestinais e gripes. Com a sua popularização,
os chás ganharam status semelhante ao do vinho no País.
O chá é uma bebida estimulante e, quando
ingerido puro, tem quase zero de caloria.

O uso de ervas para fins medicinais é uma
prática milenar. Porém, o seu consumo não
substitui uma visita ao médico. Acompanhe as
propriedades medicinais de algumas ervas.
Boldo-do-Chile
Camomila
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indicado para desconfortos
estomacais e intestinais
calmante, auxilia na digestão e
cólicas menstruais

Capim-Cidrão

ajuda a combater insônia,
dores de cabeça, palpitações
e gases

Carqueja

digestivo, tem ação em dietas
de emagrecimento

Cáscara Sagrada

laxante, também tem ação em
dietas de emagrecimento

Curiosidades
• Em alguns países, os chás são servidos em
xícaras sem alças. A razão é simples: se você
consegue segurar com as mãos, significa que a
temperatura do chá está ideal para o consumo.
• Os chineses e os japoneses bebem chá
quente (de preferência, chá verde) durante as
refeições. Eles acreditam que um chá morno ou
até mesmo a água morna depois da refeição
ajuda na digestão e também amolece as gorduras para serem expelidas mais rapidamente, o
que auxilia no emagrecimento.
• Nunca ferva as ervas, pois perdem suas
propriedades e modificam o sabor do chá. Assim que o chá começar a ferver, tampe e desligue o fogo.
• Em 1904, Thomas Sullivan, um comerciante de Nova York, inventou um saquinho de seda
para enviar amostras de chá. Atualmente, os
saquinhos são feitos de papel-filtro sem sabor e
inodoro. Metade do chá consumido nos Unidos
é em saquinho.
• Não existem regras na hora da escolha do
chá. Entretanto, os chás verdes, que são mais
digestivos, devem ser ingeridos por quem consumiu carne vermelha ou pratos gordurosos.
Já as misturas com ervas, flores e frutos são
recomendadas para quem fez refeições à base
de aves. Depois do peixe, o melhor é um blend
(mistura de chá verde e chá preto) com limão,
que suaviza o paladar.

A função medicinal
das ervas

Cavalinha
Dente-de-Leão

COOPERCICA

diurético, é usado também
para combater a hipertensão
e má circulação
rico em potássio, é
desintoxicante

Erva-Doce

combate gases intestinais e
cólicas

Eucalipto

expectorante, desobstrui vias
respiratórias

Ginko-Biloba

atua nos radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento e surgimento de doenças

Guaco

expectorante, é usado
para tratamento de tosse,
bronquite, resfriados

Hortelã

relaxante, atua contra azias
e náuseas e estimula as
funções cardíacas

Manjericão

combate males provocados
por disfunções do fígado e
alivia dores de cabeça

Maracujá

calmante, combate também
insônia e dores de cabeça

Melissa

calmante, também usado no
combate de gastrite crônica

Quebra-Pedra
Sene-Folha

combate cálculos renais e
infecções de vias urinárias
laxante, tem função de
regulador intestinal

Fazendo a Feira
JULHO

ACOMPANHE OS
HORTIFRUTIS DA ESTAÇÃO.

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.

Pinhão

Na Safra
Hortaliças e Outros

Frutas

Abóbora seca
Alface
Batata-doce
Beterraba
Cebola importada
Cenoura
Couve
Escarola
Mandioca
Rúcula
Pinhão

Laranja Bahia
Laranja Lima
Laranja Pêra
Mamão Formosa
Mexerica Morgote
Mexerica Rio
Morango
Pêra Pakan
Ponkan

Esta semente, fruto da
araucária ou pinheiro brasileiro, apresenta um valioso teor nutricional. Tanto
que era a principal fonte
de alimentação de algumas tribos indígenas. Sua
polpa é formada basicamente de amido, sendo muito rica em vitaminas
do complexo B, cálcio, fósforo e proteínas, essenciais à manutenção do tônus muscular e da
integridade dos tecidos. 100 gramas de pinhão
têm 195 calorias.

Ecoplaneta

Como evitar queimadas
na Serra do Japi
Nos últimos anos, a Serra do Japi tem
sofrido com constantes queimadas
causadas, principalmente, pela
queda de balões.
Neste período de estiagem que vai até setembro, a população pode ajudar a preservar
os mais de 300 km quadrados da reserva com
atitudes ecologicamente corretas, como:
• Não soltem balões. Além de causar incêndios na Serra, eles podem também atingir as
indústrias. E para a aviação há risco de colisão
entre aeronaves. Além disso, é crime previsto
em lei, que pode resultar ao infrator detenção
de um a três anos e multa.
• Motoristas e passageiros não devem jogar

cigarros acesos nas margens das rodovias para
evitar queimadas e consequentes acidentes.
• Não queimem folhas
secas depois da limpeza
do terreno. É um perigo e um hábito que precisa
ser abolido, pois já foram registrados casos de
pessoas que colocaram fogo no lixo e virou um
incêndio de grandes proporções. Ao limparem
as chácaras, as pessoas devem depositar as
folhas e galhos secos na própria mata, onde serão absorvidos pela natureza. Provocar queimada é crime com pena prevista de dois a quatro
anos de prisão e multa. Em caso de incêndio, os
bombeiros devem ser acionados pelo telefone
193.

COOPERCICA
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Turismo

Festa da Polenta em Santa
Olímpia, um pedaço da
Itália em Piracicaba
Os moradores do bairro de Santa Olímpia realizam no último final de semana
de julho (dias 23 e 24) a sua tradicional Festa da Polenta, para comemorar a
imigração da cidade de Trento (extremo norte da Itália) para Piracicaba.
Trata-se de
um dos mais importantes eventos de Piracicaba
e um dos pontos
altos da festa é a
apresentação de
corais e danças
folclóricas.
A festa conta
com várias atrações gastronômicas, preparadas pelas mammas e nonas do
bairro, como a polenta con crauti acompanhada
de chucrute, speck (presunto cru) e linguiça.
Também podem ser degustados outros pratos
típicos como canederle ou knödel (nhoques de
pão com linguiça e especiarias, servidos em
uma sopa de frango), a polenta con cuccagna
(fritada de ovos com tomates, linguiça, bacon
e queijo), o strangola pretti (nhoques verdes), a
polenta frita, o salsichão e os deliciosos gròstoi
(pasteizinhos doces).
Os pratos ou as porções servidas podem ser
acompanhados de ótimos vinhos tintos, vinho
de laranja e a grappa (destilado da casca da
uva), todos de fabricação local.
Além disso, no porão da casa sede, é montada uma aconchegante cafeteria trentina, onde
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são servidos vários tipos de bebidas quentes,
como cappuccino, chocolate quente e café
expresso, além de alguns tipos de chás. Para
acompanhar as bebidas, as moradoras do bairro preparam pães e bolos caseiros. Cada ano,
um grupo musical encanta os visitantes da cafeteria.

História
Santa Olímpia é na verdade um pequeno
pedaço do Trentino, região alpina do norte da
Itália, e foi fundada no século XIX. Quem visita
este bairro rural, tem a impressão de ter encontrado em meio ao verde da paisagem uma pequena aldeia na montanha, com uma belíssima
e histórica igreja. Logo ao lado,
observa-se as
pequenas e estreitas ruas, semelhantes às aldeias européias,
com janelas e
portas que dão
diretamente para
a rua.
Seus moradores mantêm atividades culturais, como um
grupo folclórico com mais de 110 integrantes,
três corais, um grupo de teatro e pequenas bandas musicais.
A sede da Associação de moradores de Santa Olímpia fica na mais antiga casa colonial do
bairro. No mesmo local funciona o Centro Histórico-Cultural, onde foi criado um museu com
objetos pertencentes aos pioneiros do bairro. Ali
é possível descobrir o modo de vida dos primeiros colonos trentinos.
Santa Olímpia fica a 15 km da saída da Rodovia Piracicaba -São Pedro. Mais informações
no site www.santaolimpia.com.br.

COOPERCICA

Reflexão

Lágrimas de um guerreiro
E

*Por Eli Coelho

nfim, o guerreiro chorou...
Caminhou cambaleante levando seu pesado
fardo: cansaço, corpo e espada. Parou sobre a
planície aberta, deixando para trás o corpo de
seus bravos combatentes. Cravou a espada no
chão, com o pouco de força que lhe restava,
apoiou-se nela e de joelhos deixou que suas últimas lágrimas aflorassem.
Estava mortalmente ferido, ciente de que
o tempo tinha se tornado de aliado
a inimigo. Procurou controlar o que
sentia, buscando dignidade para enfrentar o fim, mas a dor era equivalente à emoção e devido à grandeza
de ambas, chorou.
Não sentia medo da morte, fiel
companheira em todas as batalhas,
tinha aprendido a respeitá-la por saber que um dia ela viria a seu encontro. Um dia morreria: ou em campo
lutando bravamente ou talvez em casa levado
pela velhice ou doença. A única certeza era
essa e também por isso valorizava a vida. A
morte vem para todos, sem aviso ou distinção.
As lágrimas vinham por causa da luta, a
percepção de uma guerra sem vencedores ou
perdedores, apenas guerreiros se confrontando
por uma causa que naquele momento parecia
não ter valor algum.
Os antigos costumam dizer que “Deus escreve certo por linhas tortas”. Ele dizia a seu
exército para se sentirem honrados por serem
a pena nas mãos do Senhor, com a qual Ele

mudará o destino e a história. Corpos caídos,
sangue nas lâminas das espadas e a certeza
de que faziam a vontade do Altíssimo e agiam
justamente, porém sem considerar que o exército inimigo talvez também fosse motivado pela
mesma razão.
Mas agora, cumprindo seus últimos momentos, parava para refletir e questionar sobre qual
o motivo de tudo isso. Por que tantas mortes e
sofrimento? Por que tanta dor? Haveria outro caminho ou aquilo fazia
parte de uma grande lição? O que se
pode aprender em uma guerra, a não
ser respeitar a morte e a valorizar a
paz? Teria sua luta algum significado
para as futuras gerações?
Tantas questões, que poderiam
ser avaliadas antes de sair para a
batalha. São pontos esquecidos,
quando em campo se luta mais pela
sobrevivência do que por uma causa.
Sentiu um momento de paz, quando recordou o ditado que diz: “nem uma folha cai de
uma árvore sem que Deus não permita”.
Sentiu alívio para as dúvidas que o atormentavam por saber que “aquilo estava escrito”. A
vontade de Deus tinha prevalecido, embora jamais pudesse entender os Seus desígnios.
Respirou fundo, ofegante. Olhou pela última
vez o horizonte e agradeceu.
Depois disso, para seus olhos, o mundo se
fez escuridão.
* Eli é associado da loja 4.

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. PARTICIPE!!!!!!
COOPERCICA
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Café Cremoso

Pizza de Leite Condensado e Banana

Ingredientes

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Modo de preparo
Em uma panela coloque para ferver o leite com um
pedaço de canela. Em outra panela pequena, coloque o cacau em pó e a farinha de trigo. Coe o leite e
dilua aos poucos o açúcar. Junte com a farinha e o
cacau e cozinhe por 10 minutos, mexendo sempre.
Adicione o café quente e misture. Distribua a bebida
em quatro xícaras grandes. Decore com chantilly.

2 discos de pizza grandes
10 colheres (sopa) de leite condensado
4 bananas nanicas cortadas em rodelas
canela em pó a gosto

Modo de preparo
Espalhe sobre cada disco de pizza três colheres de
leite condensado e as rodelas de duas bananas. Regue cada um com mais duas colheres de leite condensado e polvilhe canela em pó a gosto. Leve ao
forno pré-aquecido por aproximadamente cinco minutos. Sirva a seguir.

Chocolate Quente Sofisticado

Pão tipo Italiano

Ingredientes

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

1 colher (café) de canela em pó
1 colher (café) de cravo
1/2 colher (café) de noz moscada
4 colheres (sopa) de chocolate em pó solúvel
4 colheres (sopa) de leite em pó
1 colher (sopa) de amido de milho
1 xícara (chá) de água
1 litro de leite desnatado
1 lata de leite condensado
1/2 colher (café) de sal
180g de chocolate ao leite ou meio amargo em
barra
150ml de creme de leite fresco
canela em pau a gosto

Modo de preparo
Misture a canela em pó, o cravo e a noz moscada em
um mesmo recipiente. Acrescente o chocolate em pó,
o leite em pó e o amido de milho e misture bem formando uma farinha. Acrescente a água aos poucos e
mexa bem. Leve o leite desnatado ao fogo, acrescente o leite condensado e a pitada de sal. Coloque na
panela metade da barra de chocolate, aos pedaços,
para derreter e mexa. Ao levantar fervura, despeje a
farinha misturada anteriormente. Mexa bem até ferver. Quando o chocolate ficar consistente e levantar
fervura novamente, coloque o creme de leite fresco
e mexa bem. Em um recipiente coloque canela em
pau e raspas de chocolate da outra metade da barra
e sirva quente.

1kg de farinha de trigo peneirada
20g de fermento
2 colheres (sopa) de açúcar
500ml de água morna
1 colher (sopa) de sal
1/2 xícara (chá) de óleo
1 ovo

Modo de preparo
Dissolva o fermento no açúcar e acrescente a água
morna, aos poucos, mexendo bem. Coloque o sal,
o óleo e o ovo. Misture bem. Despeje a farinha peneirada aos poucos, trabalhe bem a massa e deixe
descansar até dobrar de volume (a massa fica um
pouco mole). Após dobrar de volume fure a massa
para retirar o ar, amasse mais um pouco e modele os
pães. Unte a assadeira e asse em forno a 180 graus,
por 35 minutos.
Dica: a massa pode ser recheada a gosto. Fica uma
delícia no café da tarde.
Receita enviada pelo associado
José Guilherme Cardoso da Silva

Foto ilustrativa

400ml de leite
1 canela em pau
11 colheres (sopa) de cacau em pó
2 colheres (sopa) de farinha de trigo peneirada
10 colheres (sopa) de açúcar
150ml de café quente
chantilly
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