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Lojas Coopercica
Loja 1
Rua João Ferrara, 233
Jardim Cica
Fone: 3378-2800

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

Loja 2
Rua Romeu S. Machado, 105
Pq. Eloy Chaves
Fone: 4582-3048

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

Loja 3
Av. Frederico Ozanan, 6001
V. Rio Branco
Fone: 3378-1666
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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 e 4: 2ª a sab: 8h às 22h e
dom: 8h às 18h
Lojas 5: 2ª a sexta: 9h às 22h;
sab: 8h às 22h e dom: 8h às 18h
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Saúde

Um simples gesto pode salvar
a vida de muita gente: Doe Sangue!
* Por Adriana Costa
O sangue é um líquido composto de células
que cumprem funções como levar oxigênio a cada
parte do nosso corpo, defender nosso organismo
contra infecções e participar da coagulação. Nos
hospitais ele é utilizado nos mais diversos casos,
como acidentes de trânsito, cirurgias, leucemias
e outros tipos de câncer, queimaduras, anemias,
entre outros.
A doação de sangue é um ato voluntário, único
meio para obtê-lo é através deste gesto solidário,
e cada doação pode salvar até três vidas.
Doar sangue é fácil, rápido e não afeta a sua
saúde. Quando uma pessoa precisa de uma transfusão de sangue, ela precisa de você! A quantidade de sangue retirada é segura e não prejudica
o doador. Uma pessoa adulta tem em média cinco litros de sangue e em uma doação é coletado
aproximadamente 450ml.
Com a chegada do frio, infelizmente, há diminuição do número de doações e os estoques de
sangue começam a cair drasticamente. Para que
possamos manter o atendimento aos nossos pacientes é muito importante que as pessoas compareçam ao Banco de Sangue e doem.
Todo o processo para a doação de sangue
dura cerca de 50 minutos e para doar é preciso:
• Ter entre 16 e 67 anos de idade (lembrando
que menores de idade têm que estar acompanhados do responsável legal);
• Peso mínimo de 50 kg;
• Estar bem alimentado (ter tomado café da
manhã);
• Não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas
12 horas;
• Ter dormido pelo menos 6 horas;
• Não ter fumado 2 horas antes da doação;
• Não ter feito tatuagem ou colocado piercing a
menos de 12 meses;
• Apresentar RG ou outro documento oficial e
original com foto;
• Estar em boas condições de saúde.
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Mitos sobre a doação de sangue
• A doação de sangue não engrossa nem afina
o sangue.
• Doando sangue você não ganha nem perde
peso.
• Mulheres podem doar sangue mesmo no período menstrual.
• A doação de sangue não oferece ao doador
nenhum risco de contrair doenças como AIDS, hepatite ou qualquer outra doença infecciosa. Todo
material utilizado é descartável.
Curiosidades
• 1,9% da população brasileira doa sangue. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o ideal
seria por volta de 3% de doadores para suprir a
necessidade das transfusões.
• Mulheres representam menos de 40% dos
doadores de sangue.
• No Brasil, 87% têm sangue tipo O ou A; 10%
têm sangue do tipo B e 3% têm sangue do tipo AB.
No Banco de Sangue Bioclínica, após 10 dias
da doação é liberada a Carteirinha do Doador
onde constam os resultados dos exames realizados, o tipo sanguíneo e a informação da data para
a próxima doação, caso o doador deseje repetir
este precioso gesto.
As doações no Banco de Sangue Bioclínica
podem ser realizadas de segunda a sexta-feira,
das 7h às 11h, na Rua Senador Fonseca nº 1.314,
no centro de Jundiaí. Para maior comodidade, há
convênio com estacionamento na mesma rua no
número 1.261 e na Rua São Vicente, nº 61.
Informações pelo telefone: (11) 3379-3400
(das 7h às 17h) ou pelo site www.grupobioclinica.
com.br/banco.
* Adriana é associada Coopercica e responsável de Captação de Doadores da Bioclinica
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Perfil

Olimpíadas
Jogos Olímpicos começam dia 27
Londres é a sede dos Jogos Olímpicos 2012,
que começam no dia 27 de julho. Serão disputadas
36 modalidades esportivas: atletismo, badminton,
basquete, boxe, canoagem (slalom e sprint), ciclismo
(BMX, mountain bike, estrada e pista), equestre,
esgrima, futebol, ginástica (artística e rítmica),
handebol, hóquei, judô, levantamento de pesos
e luta, mergulho, natação, natação sincronizada,
navegação, pentatlo moderno, pólo aquático, remo,

taekwondo, tênis, tênis de mesa, tiro, tiro com arco,
trampolim, triathlon, voleibol, vôlei de praia e vela.
Em relação à conquista de uma medalha de ouro,
o Brasil tem o seu favoritismo no nadador César Cielo,
especialista nos 50 metros nado livre. Nos esportes
coletivos, a expectativa é grande em relação ao
futebol de campo (a esperança é o Neymar arrasar!),
voleibol masculino e também no vôlei de praia. E
sempre tem alguma surpresa brasileira no atletismo.

Nome: Valdemar Ferreira
Idade: 78 anos
Associado: desde 2009
Estado civil: casado com Josefa Gomes

Wenlock

A mascote desta Olimpíada é a Wenlock, em homenagem à
pequena cidade inglesa de Much Wenlock, onde são realizados,
desde 1850, os Jogos Olímpicos de Wenlock.
A mascote Wenlock tem uma luz em sua cabeça, que remete aos
famosos táxis pretos de Londres, e o formato de seu crânio faz alusão
ao teto do Estádio Olímpico da cidade. Seu único olho representa uma
lente de câmera fotográfica, com a intenção de captar todos os lances
dos Jogos. Na cabeça há ainda referência aos três lugares do pódio.
No peito, Wenlock traz o emblema dos Jogos e, nos pulsos,
braceletes com as cores dos cinco anéis olímpicos, simbolizando a
amizade.

1º Parágrafo
■ Remédio para asma de graça
Desde o dia 04 de junho, as drogarias credenciadas no programa “Aqui Tem Farmácia Popular”
estão distribuindo de graça remédios contra a asma.
Para retirá-los, é preciso apresentar um documento
com foto, o CPF e a receita médica dentro do prazo
de validade. Atualmente, mais de 20 mil drogarias já
aderiram a este programa.
■ Protetor solar
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) definiu que o valor mínimo do Fator de Proteção
Solar (FPS) - que mede a proteção contra os raios
UVB - vai passar de 2 para 6. Outra alteração prevê
que a proteção contra os raios UVA terá que ser, no
mínimo, um terço do valor do FPS declarado em cada
produto. O rótulo também apresentará mudanças. A
orientação sobre a necessidade de reaplicação, por
exemplo, será obrigatória para todos os produtos –
mesmo os mais resistentes à água.
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Com a palavra,
o associado Valdemar

■ Vencimento da CNH por carta
O vencimento da Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) agora será avisado por carta. As correspondências serão postadas um mês antes do vencimento e, portanto, dois meses antes do fim do prazo - o
Código de Trânsito Brasileiro (CTB) permite que o
condutor dirija com a habilitação vencida por até 30
dias, sem risco de ser multado. Após esse período,
se for flagrado, o motorista pagará multa - considerada gravíssima - de R$ 573,62 e somará sete pontos
na carteira.
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Filhos: Luiz Antonio, Carlos Aparecido,
Maria Cirlene, Vera Lúcia, Lea Regina e Teresa Cristina
Netos: Nicolas Augusto, Andréa, Lucas,
Larissa, e Suelen
Bisneto: João Paulo

Prato preferido: frango com polenta e costela de vaca
Hobbie: “Gosto de assistir TV, ainda mais
agora com uma televisão de 42 polegadas”.

Ocupação: Aposentado

Música: Forró

Lojas que frequenta: 3 (V. Rio Branco)

Time: Corinthians

O que mais gosta na Coopercica: “Adoro
comprar aqui. Não compro em outro supermercado. O atendimento é especial. Os funcionários são muito educados e prestativos.
Sou muito respeitado. A Coopercica é mais
que uma família. A qualidade dos produtos é
ótima; além disso, tudo é bem arrumado e organizado. Me sinto feliz fazendo compras na
Coopercica. Meus filhos também compram
aqui”.
Maior qualidade: bem humorado. “Respeito todo mundo e sou muito brincalhão”.
Se pudesse viajar no tempo, “voltaria
para o meu estado natal, Pernambuco, para
conhecer Lampião, primo do meu pai”.
Lembrança da infância: andar a cavalo,
ordenhar vaca.

Felicidade: “ter uma família maravilhosa
como a minha. Estou casado há 61 anos“.
Palavra favorita: “vida. Adoro viver”.
Eu sou “uma pessoa realizada, feliz”.
Maior tesouro: “minha família”
História: “Sou pernambucano, nasci em
Caetés, cidade do ex-presidente Lula. Inclusive, conheço sua família. Lutei muito na vida.
Cuidei de milhares de cabeças de gado e ordenhei vacas. Viajei muito a cavalo. Me casei
aos 16 anos; minha mulher tinha 13 anos. Aos
18, mudamos para o interior de São Paulo. Durante 26 anos fui caseiro num sítio no Jardim
das Carpas, em Jundiaí, onde conheci muitas
personalidades, como o ex-governador Laudo
Natel, Chico Anísio e Renato Aragão”.
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Datas

Lançamentos
Suco de uva

A vinícola Salton apresentou seu novo suco de uva, 100% orgânico, produzido a partir da
variedade de uva Bordô. Rico em compostos bioativos, capazes de diminuir o dano causado
pelo estresse oxidativo no organismo.

Suco de laranja e uva branca

A Purity lançou dois novos sabores da linha de
sucos Bem Caseiro: laranja e uva branca. Esses sucos
são produzidos com frutas selecionadas e vem com
“gominhos”.

Café solúvel

A Nestlé colocou no mercado o Nescafé Duo Grão, com as mesmas
propriedades do café solúvel, para ser dissolvido em água ou leite. O diferencial
é que traz café microgranulado em sua composição, o que permite oferecer as
principais características do café em pó tradicional, com rendimento superior e
vantagem do preparo instantâneo, sem a necessidade de filtro ou coador.

Avós: sábios, carinhosos
e compreensivos!
Há quatro pessoas que acumulam sabedoria, ternura, carinho, compreensão e tem muitas
histórias para contar: os nossos avós.
• Avós: sábios, carinhosos e compreensivos.
• Avós: cheios de ternura e carinho para dar.
• Avós: tão doces como as guloseimas que

seus netos adoram!
• Avós: contadores de histórias com final feliz.
• Avós: estão sempre se doando e não querem nada em troca.
• Avós: excelentes ouvintes, ótimos conselheiros.
• Avós: sua paciência nunca se esgota.
• Avós: fonte inesgotável de amor e de inspiração.
• Avós: mestres na arte de ensinar.

Homenagem da Coopercica ao
Dia do Avós

Avós transformam suas experiências em lindas histórias de amor.
Parabéns, vovôs e vovós!

Comportamento

Quem tem amigos, nunca está só!

Uma das melhores coisas
para a mulher é ter uma amiga!
Estudo realizado pelo Departamento de
Psiquiatria da Universidade Stanford, nos Estados
Unidos, revelou que uma das melhores coisas que o
homem pode fazer por sua saúde é estar casado com
uma mulher. Já para a mulher, uma das melhores
coisas que ela pode fazer pela sua saúde é nutrir a
sua relação com as amigas.
As mulheres se conectam de forma diferenciada e
oferecem sistemas de apoio que ajudam a lidar com
o estresse e experiências de vida adversas. Esse
tempo com as amigas ajuda o organismo a liberar
mais serotonina, um neurotransmissor que auxilia
a combater a depressão e causa uma sensação de
bem estar geral.
As mulheres compartilham seus sentimentos
e os homens muitas vezes formam suas relações
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(26 de Julho)

a partir de suas atividades. Eles raramente sentam
com um amigo e discutem como se sentem sobre
determinadas coisas ou sobre o andamento de sua
vida pessoal. Trabalho? Sim. Esporte? Sim. Carros?
Sim. Seus sentimentos? Raramente. Já as mulheres
fazem isso o tempo todo.
Elas compartilham a alma com amigas, irmãs,
mães... E isso faz bem para a saúde.
O estudo da Stanford concluiu que passar o
tempo com um amigo é tão importante para a saúde
quanto o exercício físico. Portanto, toda vez que
estiver se divertindo na companhia de uma amigona
se “parabenize” porque está fazendo bem à sua
saúde!
Amigas são como o vento na primavera:
acompanham o balanço das flores!

COOPERCICA

Quantos amigos você tem? Estou me
referindo àqueles que você pode contar sempre.
Eu confesso que os meus, consigo contá-los nos
dedos, de uma só mão. Mas, também, pra que
ter tantos, se só precisamos dos verdadeiros!
A amizade tem poder. Os amigos melhoram
o bem-estar físico e mental e deixam as
pessoas mais felizes. Segundo estudos da
Universidade de Harvard, nos Estados Unidos,
as pessoas que tem amigos são mais felizes e
têm menos chances de ficar doentes à medida

que envelhecem. Isso ocorre porque a amizade
facilita o funcionamento do organismo.
A amizade também está entre os fatores
que podem conduzir à longevidade, segundo
uma pesquisa da National Geographic Society.
O estudo constatou que, em idosos, o convívio
social estimula o funcionamento do cérebro e
reforça o sistema imunológico, retardando os
efeitos da doença de Alzheimer.
O importante é ter um amigo de verdade.
E também ter consciência de que amigo pode
falhar. A perfeição não existe, pois todos nós
temos qualidades e defeitos. Quem é exigente
demais, acaba afastando ou perdendo amigos.
Ser um bom ouvinte e saber perdoar quando
é preciso são outros segredos para semear
amigos. A amizade verdadeira se constrói com o
tempo. Uma pessoa sem amigos é uma pessoa
pela metade!

20 de Julho:
Dia do Amigo
COOPERCICA
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Padaria

Promoções

A Coopercica & Baby Roger irão sortear cinco carrinhos Comfort
Car Calesita (um por loja), no dia 06 de agosto. Para participar, a
cada R$ 5,00 em compras de produtos Baby Roger, o associado
deverá apresentar seu cupom fiscal, retirar um cupom de sorteio,
preenchê-lo e depositá-lo na urna desta promoção, instalada nas
lojas Coopercica. Esta campanha promocional vai até o dia 5 de
agosto. Boa sorte e consulte o regulamento nas lojas!!!!!!!!!

Ganhadores da promoção
“Aqui sua Mãe vale Muito”
• Pedro Luiz Abel da Silva (loja 1)
• Enéias dos Santos Cabral (loja 2)
• Vilma Cesira Bego (loja 3)
• Edivando Batista Ruela (loja 4)
• Rosana Aparecida Cortes (loja 5)

Imagens meramente ilustrativas.

Coopercica & Baby Roger
vão sortear carrinhos Comfort

Coopercica centraliza
a produção na loja 1
Mais uma ótima novidade para os associados.
Para garantir a qualidade e a padronização dos
produtos, a partir de junho a loja 1 (R. João Ferrara)
é a responsável por toda a produção das padarias
da Coopercica. Isso significa que todos os serviços
de panificação e confeitaria estão sendo realizados
na loja 1 e distribuídos diariamente para as outras
quatro lojas em caminhões refrigerados.

* Contemplados com vale-joias da Rosana Joias, no valor de R$ 1.000,00 cada um, no dia 01 de
junho.

Para que essa mudança fosse realizada, a
Coopercica investiu em automação industrial. Alguns
equipamentos adquiridos dividem automaticamente
as porções, enquanto outros possibilitam a
padronização das receitas. Esses investimentos
possibilitam o aumento e a diversificação do mix dos
produtos comercializados nas padarias.
A Coopercica também investiu na remodelação
dos balcões, para facilitar as compras dos associados
e modernizar a exposição dos produtos. Além disso,
a Coopercica mantém uma parceria com a Casa do
Confeiteiro, que oferece todo suporte técnico nas
áreas de panificação e confeitaria.

Contemplados do
“Namoro Premiado”
Confira os contemplados da promoção, que sorteou no dia 1º de julho um final de semana no Hotel
Fazenda Vale do Sol, em Serra Negra (um por loja).
• Wagner Luiz César (loja 1)
• Vanice Ferreira S. Dornellas (loja2)
• Frank Willians Schimidt (loja 3)
• Gerson Ap. Resterick Oliveira (loja 4)
• Fernando de Oliveira (loja 5)
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Autoatendimento
Desde fevereiro, as cinco padarias da Coopercica contam com serviço de autoatendimento, para agilizar as
compras e evitar filas. Os associados aprovaram o novo formato de atendimento e ainda elogiaram os novos
balcões, modernos, feitos sob medida, em madeira, e na altura e largura ideais, para que os associados possam
se servir sem incômodo, sobretudo, na hora de escolher o tradicional pãozinho francês.
As padarias das lojas Coopercica oferecem aos associados um mix de produtos com cerca de 60 itens. Com
a implantação do serviço de autoatendimento, todos esses itens estão à disposição dos associados, embalados,
como pães de queijo, integral, caseiro; biscoitos de polvilho, pão doce, maria-mole, bolos, pudins, tortinhas, doces
caseiros, entre outros.
Inclusive, foram trocados também os balcões onde ficam expostos os pães de forma industrializados. Eles
foram substituídos por balcões de madeira, os mesmos utilizados no serviço de autoatendimento.
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Turismo
Como escolher a mala ideal
para a sua viagem
Você já escolheu a mala que irá usar na próxima
viagem? Acompanhe a seguir as opções mais
apropriadas para cada destino.
Viagens longas pedem uma mala rígida, feita de
polipropileno ou plástico ABS, à prova de impacto.
Se for fazer uma viagem de média distância,
o ideal é uma mala semi-rígida. Costuma ser
confeccionada com uma combinação de plástico
ABS flexível e revestida com tecido poliéster de alta
densidade.
Se optar por uma viagem de carro ou de
ônibus, a solução é a mala flexível, geralmente
feita em tecido de poliéster de alta resistência.
Para viagens curtas, a mala de bordo
ou bolsa de viagem, do tamanho das
bagagens de mão em aviões, é perfeita.
Você encontra modelos com rodinha e
compartimento para terno.
As semi-rígidas e as flexíveis
pesam menos que as malas rígidas.
Uma vantagem na hora de pesar a
bagagem nos aeroportos.
Malas com rodinhas
São oferecidas em três tamanhos: pequeno,
médio e grande. Muitos modelos têm apenas duas
rodinhas, mas hoje a tendência é de malas com
quatro ou mesmo cinco rodinhas (uma no meio da
mala, para aguentar mais peso).
As malas com quatro rodinhas ou mais permitem

o deslocamento horizontal e o giro de 360 graus.
Este recurso torna o manuseio da mala mais fácil e
prático. É apropriada em superfície lisa, como nos
aeroportos.
Opcionais
Muitas malas são expansíveis. Possuem um
zíper que permite aumentar o seu tamanho em
aproximadamente
6
cm,
na
horizontal. É um recurso muito útil
quando você planeja trazer mais
bagagem do que levou.
Bolsos internos e externos ajudam
a guardar miudezas e na organização
da mala.
O cadeado é imprescindível. Use
somente cadeados de boa qualidade. Se
for viajar para os Estados Unidos, escolha
o modelo TSA, com uma abertura para
chave especial, permitindo que as autoridades
americanas abram o cadeado sem danificá-lo e
o fechem novamente. É um pouco mais caro, mas
vale a pena, pois evita que a sua mala fique sem
cadeado se for vistoriada.
Quanto mais colorida ou diferente for a mala,
mais visível e fácil de achá-la nos aeroportos.
Geralmente, as malas possuem uma etiqueta de
identificação. Porém, se a sua não tiver, providencie
uma, pois poderá evitar problemas caso seja
extraviada.

Culinária
Pratique a Cozinhaterapia
e envie sua receita para a
Revista!
Você sabia que é possível usar a Culinária para soltar a criatividade,
experimentar novos sabores e, principalmente, relaxar? Então, envie sua
receita favorita – salgada ou doce -, para o setor de Associados das lojas
Coopercica ou para o e-mail atendimento@legatto.com.br. Se for escolhida,
sua receita será publicada na Revista Coopercica. Participeeeeeeeeeeee!
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Fazendo a Feira

Nutrição

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.

Na Safra
Hortaliças e Outros

Frutas

Alface
Almeirão
Batata-doce
Cebola
Couve-Manteiga
Gengibre
Mandioca
Pimentão Vermelho
Pinhão

Abacate
Mexerica Ponkan
Morango

Batata-doce
A batata-doce é um tubérculo saboroso e muito nutritivo. É rico em vitaminas A (sobretudo a amarela e a roxa),
vitaminas do complexo B e alguns sais minerais, como cálcio, ferro, potássio e fósforo. As fibras desse vegetal,
concentradas especialmente na casca, ajudam o colesterol e melhoram a digestão.
O grande sucesso da batata-doce em uma dieta deve-se ao seu baixo índice glicêmico. Os carboidratos, em
geral, apresentam alto impacto nos níveis de açúcar no sangue. Já a batata-doce, não. Seu índice é baixo (44)
se comparado com o arroz branco (64) ou com o pão branco (71). Por isso é uma ótima fonte de carboidratos e
a preferida dos atletas.

Origem
A batata-doce deve ter surgido na América Central.
Entretanto, ela é cultivada hoje em 111 países, sendo
que 90% da produção concentra-se na Ásia. A China é
o país que mais produz, com 100 milhões de toneladas.
Pode ser cultivada em locais de climas diversos,
como o das Cordilheiras dos Andes; em regiões de clima
tropical, como o da Amazônia; temperado, como no do
Rio Grande do Sul e até desértico, como o da costa do
Pacífico.
No Brasil, há quatro tipos de batata-doce,
classificados de acordo com a cor da polpa.
• Branca: também conhecida como angola ou terranova, que não é muito doce.
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• Amarela: parecida com a branca, mais adocicada.
• Roxa: com casca e polpa dessa cor, é a mais
apreciada por seu sabor e aroma agradáveis, sendo
ótima para o preparo de doces.
• Avermelhada: conhecida no nordeste do Brasil
como coração-magoado, tem casca parda e polpa
amarela com veios roxos ou avermelhados.
A batata-doce ainda é pouco consumida no Brasil,
cuja preferência é pela batata inglesa. Só que a batatadoce é muito mais nutritiva. Possui mais ferro, cinco
vezes mais cálcio e mais fibras que a batata inglesa. Ela
pode ser utilizada no preparo de pratos salgados, doces
e aperitivos. 100 g de batata-doce = 116 calorias

COOPERCICA

Bebidas para afastar o frio!
Para enfrentar as temperaturas baixas, nada melhor que tomar uma bebida quente como um cappuccino, café com leite ou um chá.
O café com leite, também conhecido por média, é
a bebida mais consumida no mundo e tem um grande
número de variações como o cappuccino.
A alta tecnologia dos dias de hoje fez com que as
indústrias alimentícias criassem um novo tipo de café
com leite, que não precise nem do café e nem do
leite. É o café com leite solúvel, que só é necessário
água para prepará-lo. Da mesma forma, o mercado
oferece opções de cappuccino em pó.
A mistura do café com leite apresenta nutrientes
como o cálcio, proteínas, cafeína (que atua no sistema nervoso central, no metabolismo e na produção
do suco gástrico), vitamina B e antioxidantes.

O cappuccino clássico é conhecido como uma
bebida de três partes iguais: uma de café expresso,
uma de leite e uma de espuma de leite vaporizado.
O uso de chocolate em pó e canela é uma prática
comum no Brasil, mas não faz parte da receita tradicional.
Em muitos lugares, baristas criam desenhos e
formas ao verter o leite vaporizado no café expresso,
técnica conhecida como “latte art”. Latte é a bebida
feita de leite ou chocolate, com bastante espuma.
A diferença do cappuccino italiano em relação às
outras bebidas que também combinam os mesmos
ingredientes é a textura do leite, que é bem espessa.
Por exemplo, no latte macchiato a espuma do leite é
mínima; no café macchiato a espuma é muito acentuada e no mocha é adicionado o chocolate em pó.

Cappuccino

A receita do cappuccino foi criada nos anos 40 na
Itália. Sua denominação deve-se à similaridade das
cores da bebida com as vestimentas dos monges capuchinhos.

A preferência matinal é ...
Para beber

• 60% café com leite
• 30% café expresso
• 10% chocolate quente, cappuccino e chá

Para comer

O líder é o tradicional pão francês com manteiga na chapa; em segundo lugar, o pão de fibras (integral) com
manteiga e o croissant com manteiga.

COOPERCICA
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Reflexão

Cooperativas
A história do Cooperativismo
no Brasil

A flor da amizade
Era uma vez uma flor que nasceu no meio
de um canteiro de pedras. Ninguém sabia
como ela conseguiu crescer e ser um sinal
de vida no meio de tanta dureza...
Uma senhora passou pelo
canteiro, admirou a beleza
da flor e pensou em levá-la
para casa. Mas desistiu
da ideia porque só sobrariam pedras ali.

No Brasil, a prática do cooperativismo teve início
no final do século XIX, mas a cultura já poderia
ser observada desde a época da colonização
portuguesa. Ela se desenvolveu nos meios urbano
e rural, tendo forte influência das culturas alemã
e italiana, principalmente na área agrícola. Os
imigrantes trouxeram de seus países de origem
a bagagem cultural, o trabalho associativo e a
experiência de atividades familiares comunitárias,
que os motivavam a se organizar em cooperativas.
Para atuar em defesa do movimento
cooperativista, foi criada em 1969 a Organização

das Cooperativas Brasileiras (OCB), entidade civil,
sem fins lucrativos.
O cooperativismo brasileiro expandiu-se para
os centros urbanos e deu uma nova dimensão
ao modelo societário democrático e participativo
que chegou ao Brasil com a imigração europeia.
Atualmente, as cooperativas mantêm atividades
em 13 setores distintos da economia. Os “ramos”
são os seguintes: agropecuário, consumo, crédito,
educacional, especial, habitacional, infraestrutura,
mineral, produção, saúde, trabalho, transporte e
turismo e lazer.

Princípios
O cooperativismo está fundamentado em sete
princípios:
• Adesão voluntária;
• Gestão democrática;
• Participação econômica dos membros;
• Autonomia e independência;
• Educação, formação e informação;
• Intercooperação;
• Interesse pela comunidade.
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chutou tão forte a bola que ela bateu na flor e
só parou por causa das pedras. Ao pegar
a bola, o rapaz percebeu que algumas
pétalas da rosa tinham sido atingidas
pelo chute. Entretanto, a sua beleza continuava intacta.
“Essa flor se parece
comigo: é forte, bonita,
mas está sozinha”, refletiu. A partir daí, resolveu cuidar da sua
flor: retirou as pedras,
colocou terra adubada e regou o canteiro.

Um senhor também contemplou a
flor. No momento em
que ia pegá-la, começou a chover e ele foi
embora, com medo do
temporal. Choveu muito, até granizo, porém a
flor permaneceu linda, indestrutível.

Um mês depois,
o local onde só havia
pedras transformou-se
num jardim. Assim também se cultiva uma amizade!

No dia seguinte, o sol voltou
a brilhar e um jovem, sem querer,

Amigos, obrigada por existir
no jardim de minha vida!

Para refletir
“Amigos são uma mesma alma vivendo em
corpos diferentes”, Aristóteles.
“Perguntei a um sábio a diferença que havia entre o amor e a amizade. O amor é mais
sensível, a amizade mais segura. O amor nos
dá asas; a amizade, o chão. No amor há mais
carinho, na amizade compreensão”, William
Shakespeare.

COOPERCICA
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Culinária
F IC H A 1 2 0

Cappuccino

Creme de Abóbora

Ingredientes

Ingredientes

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

50g de café solúvel
250g de leite em pó integral ou desnatado
3 colheres (sopa) de chocolate em pó
1 colher (chá) de bicarbonato de sódio
1 colher (chá) de canela em pó
250g de açúcar

Modo de preparo
No liquidificador bata o café solúvel até ficar fino. Transfira
para uma tigela e acrescente leite em pó, chocolate em pó,
o bicarbonato, a canela em pó e por último o açúcar. Misture
bem. Depois peneire tudo. Guarde em pote bem fechado.
Para preparar a bebida, use duas colheres de sobremesa
para uma xícara de água fervente. Misture até dissolver e
sirva em seguida.

Modo de preparo

Merluza ao Forno

Frango Assado com
Creme de Leite

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•

Foto ilustrativa

200g de carne seca
4 mini abóboras
1 colher (sopa) de azeite de oliva
1 cebola média
2 xícaras (chá) de abóbora japonesa
4 xícaras (chá) de água
2 tabletes de caldo de galinha
1 xícara (chá) de requeijão

1 kg de merluza
1 xícara (chá) de farinha de trigo
150g de queijo ralado
sal a gosto
cheiro verde a gosto
2 cebolas cortadas em rodelas
tempero Sazon para peixe
1/2 xícara (chá) de azeite

Modo de preparo
Coloque uma xícara de farinha de trigo em uma vasilha
com duas colheres de queijo ralado e uma pitada de sal.
Misture bem. Passe os filés de merluza nessa mistura e
arrume em uma forma refratária. Coloque por cima as
cebolas cortadas em rodelas, cheiro verde, tempere com
Sazon e por cima o queijo ralado. Por último coloque o
azeite. Feche a forma com papel alumínio, leve ao forno
por 30 minutos.

Coloque a carne seca de molho de um dia para o outro,
trocando a água várias vezes. No dia seguinte, cozinhe
a carne seca na panela de pressão com água, por 20
minutos aproximadamente. Desfie e reserve. Retire as
sementes das mini abóboras e leve-as ao micro-ondas
por aproximadamente 1 minuto, ou até que as abóboras
estejam cozidas. Reserve. Em outra panela coloque o
azeite de oliva e doure a cebola picada, a abóbora japonesa picada, a água e os tabletes de caldo de galinha.
Deixe ferver até que a abóbora esteja macia, aproximadamente 30 minutos. Espere amornar, bata no liquidificador até formar um creme. Volte para a panela e
acrescente a carne desfiada, o requeijão e deixe ferver
por mais 2 minutos. Transfira o creme para as mini abóboras. Sirva em seguida.

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•

1 e 1/2 kg de coxa e sobre coxa de frango
1 pacote de sopa de cebola
1/2 copo de leite
1 lata de creme de leite
1 lata de milho com água
5 batatas em rodelas
pimenta-do-reino e orégano a gosto

Modo de preparo
Bata no liquidificador o creme de cebola, o leite, o creme
de leite, o milho com água e reserve. Coloque numa assadeira untada os pedaços de frango, por cima espalhe
o creme batido, salpique a pimenta-do-reino e o orégano. Distribua na forma as batatas picadas em rodelas.
Cubra com papel alumínio e leve ao forno preaquecido
por aproximadamente 1 hora. Sirva com arroz.

Receita enviada pela associada:
Matilde Valli dos Santos
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